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Οι ορισμοί και οι συντομογραφίες που εμφανίζονται με κεφαλαία γράμματα και των οποίων η
έννοια δίδεται στο κατωτέρω ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ, θα έχουν την ίδια έννοια όταν
χρησιμοποιούνται στο ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, στο ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ και στο
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ του παρόντος, εκτός εάν άλλως ορίζονται σε επιμέρους
ενότητες αυτού ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κατωτέρω παρατίθενται γλωσσάριο επιλεγμένων ορισμών και συντομογραφίες που
χρησιμοποιούνται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται κατωτέρω)
συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους εγγράφων και ενοτήτων αυτού, ήτοι του
«Περιληπτικού Σημειώματος», του «Εγγράφου Αναφοράς» και του «Σημειώματος Χρεωστικού
Τίτλου», με σκοπό την ομοιόμορφη αποτύπωση και παρουσία τους, την αποφυγή περιττών
επαναλήψεων και αντιφάσεων ως προς την έννοια αυτών των ορισμών και συντομογραφιών
και τη διευκόλυνση της οργάνωσης της ύλης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Διαφοροποιήσεις από τη χρήση αυτών των ορισμών και συντομογραφιών απαντώνται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο όπου ενσωματώνονται αυτούσια ή αναπαράγονται έτερα κείμενα
ή αποσπάσματα κειμένων, όπως, ενδεικτικά, εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου (όπως ορίζεται
κατωτέρω), ή εμπειρογνωμόνων, συμπεράσματα ελεγκτών, σημειώσεις χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, διατάξεις του Καταστατικού (όπως ορίζεται κατωτέρω) ή άλλες νομοθετικές,
κανονιστικές και λοιπές διατάξεις, κλπ.
Επίσης, κάθε αναφορά σε νόμο, κανόνα, κανονισμό, απόφαση, οδηγία, εγκύκλιο, διοικητική ή
άλλη πράξη, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσης τους, θα νοείται ότι περιλαμβάνει
και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους ως ισχύουν κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται ρητά.
Επιπροσθέτως, οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα (όπως ορίζεται κατωτέρω
και παρατίθεται αυτούσιο στην ενότητα 4.5.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου) θα έχουν
την ίδια έννοια όπου χρησιμοποιούνται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, εκτός εάν άλλως
ορίζονται σε επιμέρους ενότητες αυτού.
Τέλος, η χρήση (i) του ενικού αριθμού θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό
αριθμό και τανάπαλιν, και (ii) ενός γένους θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει και το άλλο γένος,
εκτός εάν άλλως προκύπτει ρητά από τα συμφραζόμενα.
Τμήμα Α: Γενικοί Ορισμοί
FM ή Forthnet Media ή FORTHNET MEDIA ή Forthnet Media Α.Ε. ή FORTHNET MEDIA
Α.Ε.: Νοείται η θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Απόφαση 26: Νοείται η υπό στοιχεία 26/17.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.
Απόφαση Έκδοσης: Νοείται η από 21.6.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει
της οποίας εγκρίθηκε το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης και η έκδοση του ΜΟΔ., η οποία
καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 694278
σύμφωνα με την από 14.7.2016 σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης
& Τουρισμού.
Βασικοί Μέτοχοι: Νοούνται τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα που κατέχουν άμεσα Υφιστάμενες
Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας: WIND, MASSAR, GO και Vodafone Ελλάδος.
Γενική Συνέλευση ή Γ.Σ.: Νοείται η γενική συνέλευση των Μετόχων, είτε είναι τακτική είτε
έκτακτη.
Δανείστριες Τράπεζες: Νοούνται οι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha
Bank και Τράπεζα Αττικής, οι οποίες είναι κάτοχοι ομολόγων εκδόσεως, κατά περίπτωση, της
Forthnet και της FM από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ.
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Δημόσια Προσφορά: Νοείται η διάθεση Μετατρέψιμων Ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των Δικαιούχων, σύμφωνα με το Ν. 3401/2005, τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό.
Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ.: Νοείται το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ή, ανάλογα με
την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.
ΔΛΠ: Νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
ΔΠΧΑ: Νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
ΔΝΤ: Νοείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
EBIT: Νοούνται τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(earnings before interest and tax), που συνιστούν ΕΔΜΑ.
EBITDA: Νοούνται τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (earnings before interest, tax, depreciation and amortization)], που συνιστούν
ΕΔΜΑ.
Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή: Νοείται το 13.9.2016 έγγραφο με τα πορίσματα του
Νομικού Ελεγκτή.
ΕΔΜΑ: Νοούνται οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (alternative performance
measure), κατά την έννοια των από 5.10.2015 κατευθυντηρίων γραμμών (guidelines) της
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών (European Securities and Markets Authority), οι οποίες
περιλαμβάνονται στο με στοιχεία ESMA/2015/1415el έγγραφό της.
Εθνική Ρυθμιστική Αρχή ή Ε.Ε.Τ.Τ: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων.
Ε.Ε.: Νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
EITL: Νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Εmirates International Telecommunications LLC»
EITML: Νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Emirates International Telecommunications
(Malta) Ltd».
ΕΚΤ: Νοείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό: Νοείται το ποσό των €70.000.000 η καταβολή του οποίου
αποτελεί προϋπόθεση για την Αναχρηματοδότηση.
ΕΜΣ ή ESM: Νοείται ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας (European Stability
Mechanism).
Ενημερωτικό Δελτίο ή ΕΔ: Νοείται το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από την Εταιρεία
σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό 809/2004 αποκλειστικά προς το σκοπό της
Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής των Μετατρέψιμων Ομολογιών στην Κατηγορία
Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., και εγκρίθηκε
από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισμού 809/2004.
Εταιρεία ή Εκδότρια ή Forthnet ή FORTHNET ή FORTHNET A.E.: Η ελληνική ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FORTHNET A.E.», με αριθμό
Γενικού Εμπορικού Μητρώου 77127927000 και έδρα στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.
Ε.Σ.Ρ.: Νοείται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
ΕΤ.ΕΚ.: Νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Νοούνται οι ατομικές και
ενοποιημένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την ενδιάμεση
περίοδο 1.1-30.6.2016 η οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά», επισκοπήθηκαν από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή,
εγκρίθηκαν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις
εφαρμοστές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Νοούνται οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου
2013, 2014 και 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ελέγχθηκαν από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της
Εταιρείας και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας.
GO: Νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «GO p.l.c.».
Θεσμοί: Νοούνται κατά περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, ο ΕΜΣ και το ΔΝΤ.
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Ιδιωτική Τοποθέτηση: Νοείται η διάθεση Αδιάθετων Μετατρέψιμων μέσω διαδικασίας που
δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά» (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας
2003/71) σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας
2003/71, σε έτερους «ειδικούς θεσμικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) και
λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του
κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις
προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, του άρθρου 3, παρ. 2 (α), (β) και (γ) του Ν. 3401/2005, του
άρθρου 3, παρ. 2 (α), (β) και (γ) της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της
εφαρμοστέας αλλοδαπής νομοθεσίας.
Κανονισμός 596/2014: Νοείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την
κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ».
Κανονισμός 809/2004: Νοείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 809/29.4.2004 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία,
τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη
δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων.»
Κανονισμός Εκκαθάρισης: Νοείται ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών
Αξιών Σε Λογιστική Μορφή της ΕΤ.ΕΚ.
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/301: Νοείται ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ)
2016/301 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της οδηγίας
2003/71 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του
Ενημερωτικού Δελτίου και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων και για την τροποποίηση
του Κανονισμού 809/2004.
Καταστατικό: Νοείται το καταστατικό της Εταιρείας ή, ανάλογα με την περίπτωση και τα
συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.
MASSAR: Νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «MASSAR INVESTMENTS LLC».
Μετοχές: Νοούνται, κατά περίπτωση, οι Υφιστάμενες Μετοχές, οι Νέες Μετοχές και οι τυχόν
έτερες μετοχές της Εταιρείας που δύνανται να εκδίδονται από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με
το νόμο, το Καταστατικό και τις οικείες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της.
Μέτοχοι: Νοούνται οι κάτοχοι Μετοχών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Α.Τ.
κατά την οικεία ημερομηνία αναφοράς.
ΜΟΔ ή Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο: Νοείται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο
κεφαλαίου έως και €99.087.466,50 και διάρκεια εννέα ετών, την έκδοση του οποίου ενέκρινε
το Δ.Σ. δυνάμει της Απόφασης Έκδοσης.
Multichoice: Νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Multichoice Hellas Α.Ε.Ε.», η οποία
απορροφήθηκε από την FM.
Νομικός Ελεγκτής: Νοείται η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δρακόπουλος &
Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία» (Ομήρου 6, 10564 Αθήνα), η οποία διενήργησε ανεξάρτητο
νομικό έλεγχο στην Εταιρεία και τις θυγατρικές κατ’ εντολή του Συμβούλου Έκδοσης και
σύμφωνα με τους όρους αυτής της εντολής.
Οδηγία 2003/71: Νοείται η Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου της 4 Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για
διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/34/ΕΚ.».
Όμιλος ή Όμιλος Forthnet: Νοείται η Εταιρεία και οι ενοποιούμενες θυγατρικές της, οι
οποίες περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης: Νοείται το πλαίσιο της αναχρηματοδότησης που
αποτυπώνεται στα κείμενα των βασικών όρων (term sheets), οι οποίοι προτάθηκαν στην
Εταιρεία από τις οικείες Δανείστριες Τράπεζες στις 15.6.2016 και έγιναν αποδεκτοί από αυτήν
δυνάμει της Απόφασης Έκδοσης, η δομή της οποίας (αναχρηματοδότησης) συνίσταται:
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(α) στην έκδοση από την Εταιρεία ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου,
ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με συνδιοργανώτριες τις
τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και
Τράπεζα Αττικής. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, τριετή
περίοδο χάριτος και πρώτη ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις
31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και
θα εκδοθεί με την εγγύηση της FM, και
(β) στην έκδοση από τηv FM ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου,
ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με συνδιοργανώτριες τις
τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα. Το εν
λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη
ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο
βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και θα εκδοθεί με την εγγύηση της
Εταιρείας,
με σκοπό την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων ΚΟΔ, υπό την ουσιώδη προϋπόθεση της
εκπλήρωσης της Υποχρέωσης Αποπληρωμής.
Πρόγραμμα ή Πρόγραμμα του ΜΟΔ: Νοείται το πρόγραμμα που εξέδωσε η Εταιρεία,
περιλαμβάνει τους όρους του ΜΟΔ, σύμφωνα με το Ν. 3156/2003, εγκρίθηκε δυνάμει της
Απόφασης Έκδοσης, των από 25.7.2016 και 13.9.2016 αποφάσεων του Δ.Σ. και παρατίθεται
αυτούσιο στην ενότητα 4.5.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Σύμβουλος Έκδοσης ή Alpha Bank: Νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Alpha
Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία» (Σταδίου 40, Αθήνα), η οποία ενεργεί ως σύμβουλος έκδοσης
της Εταιρείας σε σχέση με το ΜΟΔ και την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολογιών προς
διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της
Αγοράς Αξιών του Χ.Α.
Υποχρέωση Αποπληρωμής: Η υποχρέωση της Forthnet να αποπληρώσει €21.538.462 και
η υποχρέωση της FM να αποπληρώσει €48.461.538, ήτοι συνολικά το Ελάχιστο Αναγκαίο
Ποσό, προς εξόφληση ισόποσων υποχρεώσεών τους από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ.
Υφιστάμενα ΚΟΔ: Νοούνται τα υφιστάμενα κοινά ομολογιακά δάνεια τα οποία έχει
υπογράψει η Εταιρεία με τις Δανείστριες Τράπεζες και/ή η Forthnet Media με τις Δανείστριες
Τράπεζες πλην της Τράπεζας Αττικής και τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στην Ενότητα
3.15.2.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
WIND: Νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.».
Vodafone Ελλάδος: Νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
VODAFONE: Νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE GROUP PLC»
Τμήμα Β: Τεχνικοί Ορισμοί
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) - Τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων που
λειτουργεί πάνω σε παραδοσιακή τηλεφωνική γραμμή, αλλά επιτυγχάνει υψηλότερους
ρυθμούς μεταφοράς από το παραδοσιακό modem (δηλαδή τη συσκευή που μετατρέπει το
ψηφιακό σήμα που προέρχεται από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα σε αναλογικό
σήμα).
ATM Asynchronous Transfer Mode – ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει την
μετάδοση δεδομένων σε υψηλή ταχύτητα.
Backbone – Δίκτυο κορμού.
DTH: Direct-to-home – Απευθείας κατ’ οίκον Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεόρασης
DTT: Digital Terrestrial Television - Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
HD: High Definition - Εικόνα υψηλής ευκρίνειας
Hot spot – Δημόσιος Χώρος στον οποίο παρέχεται ασύρματη κάλυψη στο Internet.
IP – Το Internet Protocol είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας για τη μετάδοση δεδομένων στο
Internet.
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PDA: Personal Digital Assistant - Προσωπικός Ψηφιακός Οδηγός
Very High Speed Digital Subscriber Line (VDSL) - Πολύ υψηλής ταχύτητας ψηφιακή
συνδρομητική γραμμή με τεχνολογία που επιτρέπει ταχύτερη μεταφορά δεδομένων από την
απλή ADSL.
VOD: Video on Demand - Λήψη και μετάδοση οπτικοακουστικού περιεχομένου κατ’
απαίτηση
Wireless Fidelity (Wi-Fi) - Ασύρματο τοπικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες
προκειμένου να μεταδώσει και να λάβει δεδομένα και το οποίο βασίζεται στην οικογένεια
προτύπων της ΙΕΕΕ 802.11.
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (Α.Π.Τ.Β) – Η διαδικασία με την οποία οι
τοπικοί βρόχοι αποσυνδέονται φυσικά από το δίκτυό τους και συνδέονται στο δίκτυο ενός
ανταγωνιστή παρόχου. Αυτό επιτρέπει σε παρόχους εκτός του κυρίαρχου παρόχου να
χρησιμοποιούν τον τοπικό βρόχο για την παροχή υπηρεσιών απευθείας στους πελάτες.
Διασύνδεση – Η φυσική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων των συμβαλλομένων
μερών προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες τους η δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ
τους ή με χρήστες τρίτου μέρους ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από
τρίτο μέρος.
Μεριζόμενη πρόσβαση στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο – Η παροχή σε ένα δικαιούχο
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή υποβρόχο του κοινοποιημένου παρόχου, η οποία επιτρέπει
τη χρήση της ζώνης του φάσματος συχνοτήτων του συνεστραμένου μεταλλικού ζεύγους που
δεν χρησιμοποιείται για φωνή. Ο τοπικός βρόχος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τον
κοινοποιημένο πάροχο για την παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας στο κοινό.
Οπτική Ίνα – Η πλαστική ή γυάλινη (silicon dioxide) ίνα, η οποία χρησιμοποιείται για τη
μετάδοση πληροφοριών με τη χρήση υπέρυθρων ή ορατού φωτός ως μέσου μεταφοράς
(συνήθως laser).
Πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο – Η παροχή σε δικαιούχο
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή σε υποβρόχους του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης
που παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του συνόλου του φάσματος συχνότητας του
συνεστραμμένου μεταλλικού ζεύγους.
Πρόσβαση – Η διάθεση ευκολιών ή / και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση βάσει καθορισμένων
όρων σε αποκλειστική ή μη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που χρησιμοποιούνται για τη
διανομή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχομένου
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (ΣΑΠ) – Η πρόσβαση του συνδρομητή στο δημόσιο δίκτυο
επικοινωνιών, στην οποία το σημείο τερματισμού δικτύου του συνδρομητή και το σημείο
πρόσβασης του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών είναι σταθερά και χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο ραδιοσυχνότητες που έχουν απονεμηθεί για το σκοπό αυτόν.
Συνεγκατάσταση – Η παροχή, από έναν πάροχο Α σε έναν πάροχο Β, πρόσβασης σε υλική
υποδομή (ιδίως φυσικό χώρο και φυσικές εγκαταστάσεις) η οποία επιτρέπει στον πάροχο Β
να εγκαταστήσει εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις του παρόχου Α.
Τοπικός βρόχος – σημαίνει το φυσικό συνεστραμένο ζεύγος μεταλλικής ζεύξης που συνδέει
το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του πελάτη με το βασικό πλαίσιο
διανομής (main distribution frame) ή αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό
δίκτυο.
Τοπικός υπο-βρόχος – Είναι το κύκλωμα που συνδέει το τερματικό σημείο του δικτύου κάθε
συνδρομητή με τον κύριο κατανεμητή στο Αστικό Κέντρο (Α/Κ) του ΟΤΕ.
Σημείωση: Οι ανωτέρω τεχνικοί ορισμοί έχουν αναπαραχθεί πιστά από το κείμενο της
Ε.Ε.Τ.Τ.:
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Glossary/
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/library_videos/Proceedings/PDFs/2011.
pdf
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1.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει
καθοδήγηση στους αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος.
Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα
Στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα A – E (A.1 – E.7).
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να
συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στην Εκδότρια. Επειδή
κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση
κάποιων Στοιχείων.
Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω
του είδους των κινητών αξιών και της Εκδότριας, είναι πιθανό να μη δύναται να χορηγηθεί
πληροφόρηση σχετικά με το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια
συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την αναφορά «δεν συντρέχει».

A.1

A.2

Ενότητα A — Εισαγωγή και προειδοποιήσεις
Προειδοποίηση:
— το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου.
— ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του σε κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο
σύνολό του
— σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο παραπεμφθεί σε
δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα
έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας, και
— αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το Περιληπτικό Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν
διαβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του
Ενημερωτικού Δελτίου, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε
αυτές τις κινητές αξίες.
Συναίνεση:
Συναίνεση του Εκδότη ή του προσώπου που είναι
υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου όσον
αφορά τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου για
μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών
αξιών από χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές.

Δεν συντρέχει

Αναφορά της περιόδου προσφοράς εντός της οποίας
μπορεί να γίνει μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική
τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικούς
διαμεσολαβητές και στους οποίους παρέχεται συναίνεση
για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου.
Ενότητα B — Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής
B.1

Νόμιμη και
εμπορική επωνυμία
του εκδότη.

B.2

Έδρα και νομική
μορφή του εκδότη,
νομοθεσία βάσει
της οποίας ενεργεί
ο εκδότης και χώρα
σύστασης.

B.3

Περιγραφή της
φύσης των
τρεχουσών
πράξεων και των
κυριότερων

Η νόμιμη επωνυμία της Εκδότριας είναι «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος
«FORTHNET A.E.».
Η καταστατική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, στο
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, στην περιοχή Βασιλικά Βουτών. Η διοικητική
έδρα της Εταιρείας και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Παλλήνη Αττικής,
προέκταση οδού Μάνης, θέση Κάντζα, Τ.Κ. 153 51. Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται
από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, καθώς
επίσης και από την νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά, ενδεικτικά τις διατάξεις του
Κανονισμού Χ.Α., των Ν.3016/2002, Ν.3340/2005, Ν.3401/2005 και Ν.3556/2007, όπως
ισχύουν, καθώς και την εν γένει εμπορική και εταιρική νομοθεσία. Επιπλέον η Εταιρεία
υπόκειται στο κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συνδρομητικών
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα:
-

Στον τομέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο οποίος αφορά κυρίως την παροχή
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δραστηριοτήτων
του εκδότη - και
σχετικοί κύριοι
παράγοντες
αναφέροντας τις
σημαντικότερες
κατηγορίες
προϊόντων που
πωλήθηκαν ή/και
υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν, και
προσδιορισμός των
κυριότερων
αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται ο
εκδότης.

B.4α

Περιγραφή των
σημαντικότερων
πρόσφατων
τάσεων που
επηρεάζουν τον
εκδότη και των
αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται.

υπηρεσιών Internet, σταθερής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών (για μεταφορά
δεδομένων) και προστιθέμενης αξίας
-

Στον τομέα των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, ο οποίος περιλαμβάνει την
παροχή υπηρεσιών αθλητικού, κινηματογραφικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου
μέσω ψηφιακών δορυφορικών και επίγειων αναλογικών μέσων.

Από την 01.01.2013 έως την ημερομηνία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν
επήλθαν σημαντικές μεταβολές που να επηρέασαν τις κυριότερες δραστηριότητες της
Εταιρείας ή και τις κυριότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία πέραν των
κάτωθι:
 η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στις 28.06.2015 και η
διατήρηση αυτών,
 η επιβολή πρόσθετων φόρων, όπως το αναλογικό τέλος 10% επί του μηναίου
λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση που προβλέπεται από
1.6.2016 και το αναλογικό τέλος ποσοστού 5% επί του μηναίου λογαριασμού κάθε
σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής
πρόσβασης (internet από 1.1.2017, και
 η αβεβαιότητα που απορρέει από την παρούσα ύφεση στην ελληνική οικονομία και την
κρίση στην Ε.Ε. η οποία εντάθηκε περαιτέρω μετά το πρόσφατο αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.
Οι σημαντικότερες τάσεις που αφορούν στον Όμιλο έχουν ως εξής:
H παρατεταμένη οικονομική ύφεση και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που έχει
οδηγήσει σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και κατά συνέπεια σε
συμπίεση των εσόδων των επιχειρήσεων, αναμένεται να συνεχισθεί και στο β’ εξάμηνο
2016. Στο εν λόγω περιβάλλον και κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες, η στρατηγική του
Ομίλου είναι η διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και
της συνδρομητικής τηλεόρασης και η δυνατότητα να διαφοροποιηθεί μέσω της ανάπτυξης
νέων υπηρεσιών και της δραστηριοποίησης του σε νέες αγορές.
Οι παραδοσιακές υπηρεσίες, ως αυτόνομα (standalone) πακέτα υπηρεσιών,
ευρυζωνικότητας (broadband), τηλεφωνίας ή τηλεόρασης, εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να
βαίνουν μειούμενες και το β’ εξάμηνο 2016, ενώ η κυρίαρχη τάση, τόσο στην Ευρώπη,
όσο και στην Ελλάδα, προβλέπεται να είναι οι συνδυαστικές υπηρεσίες (multi-play), με
κύρια έκφραση τις υπηρεσίες 3Play (δηλ. τηλεφωνία, internet και συνδρομητική
τηλεόραση). H τοποθέτηση στην αγορά της υπηρεσίας Nova 3Play, σε συνδυασμό με το
πλεονέκτημα της μετάδοσης ελκυστικού τηλεοπτικού περιεχομένου σε αποκλειστική βάση,
έδωσε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της συνολικής αγοράς των συνδυαστικών
υπηρεσιών. Η δυναμική της νέας αυτής αγοράς αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση της
συνδρομητικής βάσης, η οποία κινείται με έναν σωρευτικό ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR)
20% κατά τα έτη 2013-2015. Οι υπηρεσίες 3Play αναμένεται να συνεχίσουν να
κυριαρχούν στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης.
Όσον αφορά στα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 εκτιμάται
ότι θα παρουσιάσουν μείωση, καθώς το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) εκτιμάται ότι θα
υποχωρήσει ως αποτέλεσμα της έντασης του ανταγωνισμού και των δυσμενών
οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά.
Όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, οι προσπάθειες της Διοίκησης για
περιορισμό του λειτουργικού κόστους, συνεχίζονται και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016
με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων καθώς και την αξιοποίηση των εν
γένει περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, χωρίς μείωση της ποιότητας παροχής των
υπηρεσιών του.
Τηλεπικοινωνίες
Η άνοδος της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών της χώρας την τελευταία δεκαετία ως
αυτόνομα πακέτα υπηρεσιών (standalone) έχει δώσει τη θέση της στην ανάπτυξη των
συνδυαστικών υπηρεσιών, δηλαδή είτε πακέτων κινητής-σταθερής τηλεφωνίας-Internet,
είτε πακέτων σταθερής τηλεφωνίας-Internet-συνδρομητικής τηλεόρασης Pay TV, τομέα
στον οποίο δραστηριοποιείται κυρίως ο Όμιλος.
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Παρόλα αυτά, ο έντονος ανταγωνισμός σε μία αγορά με πέντε (5) τουλάχιστον
τηλεπικοινωνιακούς φορείς, σε συνδυασμό με τη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα των
καταναλωτών εξαιτίας της μακροοικονομικής κατάστασης της χώρας έχουν οδηγήσει σε
μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη (ARPU), γεγονός που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί
και το β’ εξάμηνο του 2016 με συνέπεια τη μείωση των εσόδων του Ομίλου.
Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία θα επιδιώξει και κατά το β΄εξάμηνο 2016 να διαφυλάξει το
μέσο έσοδο ανά πελάτη της μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, θα επιδιώξει την ενδυνάμωση, διαφοροποίηση και
επέκταση των υπηρεσιών Nova 3Play με επιπρόσθετες υπηρεσίες (add-ons) και νέα
πακέτα, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική εμπειρία του πελάτη επιδιώκοντας με αυτόν τον
τρόπο τη διατήρηση πελατών κατά το β΄εξάμηνο 2016.
Παράλληλα, η Εταιρεία σκοπεύει να εντατικοποιήσει κατά το β΄εξάμηνο 2016 τις
προσπάθειες προώθησης συνδυαστικών υπηρεσιών εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες
μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και εταιρικών πελατών.
Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του Ομίλου και τη λειτουργία της
αγοράς εν γένει, είναι η συνεχιζόμενη ρύθμιση των τιμών λιανικής και χονδρικής από τον
κυρίαρχο πάροχο, τον ΟΤΕ.
Νεώτερη τάση που επικρατεί στην αγορά τηλεπικοινωνιών αποτελεί η ανάπτυξη Δικτύων
Νέας Γενιάς (NGA) ενώ αναμένονται οι συναφείς αλλαγές στο ευρωπαϊκό και εθνικό
ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται μεταξύ άλλων και
προσαρμογές στο κανονιστικό πλαίσιο της χονδρικής πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς. Η αναθεώρηση του
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017.
Στην Ελλάδα, η ΕΕΤΤ βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης των αγορών χονδρικής
πρόσβασης στο πλαίσιο της οποίας μελετάται και η εισαγωγή κανονισμού που θα αφορά
στην τεχνολογία Vectoring και στη δυνατότητα και εναλλακτικών παρόχων να επενδύσουν
στην τεχνολογία αυτή χρησιμοποιώντας μέρος του δικτύου πρόσβασης χαλκού του ΟΤΕ.
Ο Όμιλος μελετά σενάρια επενδύσεων σε τεχνολογίες νέας γενιάς οι οποίες ωστόσο δεν
αναμένεται να υλοποιηθούν κατά την τρέχουσα χρήση.
Συνδρομητική Τηλεόραση
Ο Όμιλος αντιμετωπίζει πλέον ισχυρό ανταγωνισμό στην αγορά της συνδρομητικής
τηλεόρασης. Πέραν του ΟΤΕ που εισήλθε στην αγορά και με δορυφορική πλατφόρμα από
το 2011, και οι λοιποί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επιδιώκουν να ακολουθήσουν την τάση
για συνδυαστικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες επιβαρύνσεις λόγω επιβολής
τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και αύξησης του ΦΠΑ αναμένεται να επηρεάσουν
αρνητικά τη ζήτηση για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και το β΄εξάμηνο 2016.
Κατά το β΄εξάμηνο 2016. το σύνολο των υπηρεσιών Nova3Play θα συνεχίσει να είναι ο
βασικός άξονας ανάπτυξης του Ομίλου στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης
ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στον εμπλουτισμό των παρεχομένων υπηρεσιών
παρά στη μείωση των τιμών. Ειδικότερα, θα επιδιώξει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης κατόπιν ζήτησης (on demand), αξιοποιώντας πλήρως τις
δυνατότητες των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς της τηλεοπτικής πλατφόρμας.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά το αθλητικό περιεχόμενο η Εταιρεία επιδιώκει τη διατήρηση
της στρατηγικής διαφοροποίησής της από τον ανταγωνισμό μέσω της επέκτασης της
συνεργασίας με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανδρών της
πρώτης εθνικής κατηγορίας Super League μέχρι το 2019,της αποκλειστικής συνεργασίας
με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ανδρών της πρώτης
εθνικής κατηγορίας την Basket League, της ανανέωσης της αποκλειστικής συνεργασίας με
τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης ανδρών της πρώτης εθνικής
κατηγορίας, Volley League και της συνεργασίας με την ευρωπαϊκή διοργάνωση
καλαθοσφαίρισης Euroleague Basketball. Παράλληλα εμπλουτίζει το περιεχόμενο μέσω
της εξασφάλισης των αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης σημαντικών ποδοσφαιρικών
διοργανώσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών (όπως το γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
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καθώς και το αγγλικό, το γερμανικό και το ιταλικό κύπελλο ποδοσφαίρου, κ.α.). Τέλος,
ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου αποτελεί η
περαιτέρω ενδυνάμωση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα
μέσα (π.χ. διαδίκτυο). Βασικό εργαλείο των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω
διαδικτύου(Over The Top) αποτελεί η υπηρεσία Nova GO η οποία αναβαθμίζεται συνεχώς
προσφέροντας νέες δυνατότητες θέασης, ακόμα περισσότερα κανάλια που μεταδίδονται
ζωντανά (live) και εκατοντάδες τίτλους κατόπιν ζήτησης (on demand) μέσω φορητών
συσκευών. Μέσω των ανωτέρω, ο ‘Ομιλος στοχεύει κατ΄ελάχιστον στη διατήρηση της
συνδρομητικής του βάσης.

B.5

Εάν ο εκδότης
είναι μέλος ομίλου,
περιγραφή του
ομίλου και της
θέσης που κατέχει
σε αυτόν ο
εκδότης.

Β.6

- Στο βαθμό που
είναι γνωστό στον
εκδότη, το όνομα
κάθε προσώπου το
οποίο κατέχει,
άμεσα ή έμμεσα,
ποσοστό του
κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων
ψήφου του εκδότη
που πρέπει να
κοινοποιείται
δυνάμει της εθνικής
νομοθεσίας του
εκδότη, καθώς και
το ύψος της
συμμετοχής που
κατέχει το
πρόσωπο αυτό.
- Διευκρινίζεται εάν
οι κύριοι μέτοχοι
του εκδότη
κατέχουν
διαφορετικά
δικαιώματα ψήφου,
εφόσον υπάρχουν.
- Να αναφερθεί εάν
και από ποιον ο
εκδότης κατέχεται ή

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας δεν υπάρχει κάποια γνωστή τάση, αβεβαιότητα,
αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως να αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις
προοπτικές της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση
πέραν των όσων αναφέρονται σχετικά με την αβεβαιότητα λόγω της παρούσας
οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, την ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης, το θέμα
έμφασης των εκθέσεων των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών για τις χρήσεις 2013, 2014,
2015 και ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016 και την αβεβαιότητα σχετικά με την κάλυψη
του ΜΟΔ και την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης. Παράγοντες που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου αρνητικά, αναλύονται στο
κεφάλαιο 2 «Παράγοντες Κινδύνων».
Η Εταιρεία είναι η απώτατη μητρική των υπολοίπων μελών του Ομίλου. Στις 30.6.2016, η
Forthnet ενοποίησε τις εταιρείες ForthCRS Α.Ε., Forthnet Media Α.Ε., ForthCRS Italia
SRL, Intervision (Services) B.V., NetMed N.V., Dikomo Investment Sarl (Luxembourg)
(υπό εκκαθάριση), Tiledrasi S.A. (Luxembourg) (υπό εκκαθάριση) και NetMed A.E. με την
μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Η Telemedicine Technologies S.A. η οποία, έως το Μάρτιο του 2013, ενοποιούνταν με την
μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης και κατόπιν με την μέθοδο της καθαρής θέσης έως την
31 Δεκεμβρίου 2015, στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχει
αναταξινομηθεί από τις συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες σε διαθέσιμες προς πώληση
επενδύσεις.
Βάσει των ορισμών του ΔΠΧΑ 10, η Εταιρεία θεωρεί ότι, στις 30.6.2016, η ίδια και οι
λοιπές εταιρείες του Ομίλου δεν αποτελούσαν τμήμα έτερου ομίλου, κατά τα
διαλαμβανόμενα στην παρ. 7.1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Dubai Holding Commercial Operations Group LLC για τη χρήση που
έληξε στις 31.12.2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, η έμμεση
συμμετοχή που κατείχε στη Forthnet μέσω της EITL και των ελεγχόμενων από αυτήν
εταιρειών, κατατάσσεται ως επένδυση σε συγγενή εταιρεία (investment in associate).
Κατωτέρω παρατίθενται το όνομα ή η επωνυμία και η ποσοστιαία συμμετοχή των κατόχων
Υφιστάμενων Μετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από το μετοχολόγιο της Εταιρείας με ημερομηνία
αναφοράς την 13.9.2016:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Όνομα/Επωνυμία
Αριθμός Κοινών Μετοχών
WIND ΕΛΛΑΣ
36.332.457
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
GO p.l.c.
24.887.737
MASSAR INVESTMENTS
24.887.736
LLC
VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ
7.162.751
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σύνολο
93.270.681
Πηγή: Μετοχολόγιο Εταιρείας 13.09.2016

% Μετοχικού Κεφαλαίου
33,000%
22,605%
22,605%
6,506%

84,716%

Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που έχουν αποσταλεί στην Εταιρεία μέχρι την 2.9.2016
δυνάμει του Ν. 3556/2007, τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία αποτυπώνονται ως εξής:
(α) H WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ελέγχεται έμμεσα από τη Largo Limited
μέσω των Largo Intermediary Holdings Limited και Crystal Almond Sarl. Σημειώνεται
ότι, σύμφωνα με την από 6.12.2013 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και
ανακοίνωσε στις 9.12.2013 σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων
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ελέγχεται, άμεσα ή
έμμεσα, στο βαθμό
που ο εκδότης
γνωρίζει τις
σχετικές
πληροφορίες, και
να περιγραφεί η
φύση αυτού του
ελέγχου.

ψήφου που κατείχε άμεσα η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην
Εταιρεία ανερχόταν σε 32,26% στις 5.12.2013.
(β) Η GO p.l.c. ελέγχεται έμμεσα από το Δημόσιο της Τυνησίας μέσω των Tunisie
Telecom και TT ML Limited. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 25.8.2016
γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και ανακοίνωσε στις 26.8.2016 σύμφωνα με το Ν.
3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα η GO p.l.c. στην
Εταιρεία ανερχόταν σε 22,605% στις 23.8.2016.
(γ) Η MASSAR INVESTMENTS LLC ελέγχεται άμεσα από τον κ. AMBDULAZIZ AL
GHURAIR. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 15.8.2016 γνωστοποίηση που έλαβε
η Εταιρεία και ανακοίνωσε στις 16.8.2016 σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, το ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα η MASSAR INVESTMENTS LLC στην
Εταιρεία ανερχόταν σε 20,636% στις 10.8.2016.
(δ) H VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ελέγχεται έμμεσα από τη VODAFONE GROUP PLC μέσω ελεγχόμενων από αυτήν
εταιρειών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 10.6.2014 γνωστοποίηση που έλαβε
η Εταιρεία και ανακοίνωσε αυθημερόν σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, δυνάμει της από
4.6.2014 συμφωνίας μεταξύ της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.,
η VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση 14.584.853 κοινών μετοχών
της Εταιρείας που ανήκουν στην κυριότητα της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε. και αντιστοιχούν στο 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο μπορούσε να εξασκηθεί κατά την
συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω συμφωνίας.
Κατόπιν διαδοχικών παρατάσεων της προθεσμίας άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος,
οι οποίες γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία στις 18.6.2015, 18.11.2015, 3.6.2016 και
31.8.2016 και ανακοινώθηκαν από αυτήν στις 19.6.2015, 19.11.2015, 6.6.2016 και
2.9.2016 σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, το δικαίωμα αυτό μπορεί πλέον να ασκηθεί με
τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της ως άνω συμφωνίας. Εάν
το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί χωρίς τροποποίηση των όρων της
προαναφερθείσας συμφωνίας, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της VODAFONE
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και το ποσοστό
της έμμεσης συμμετοχής της VODAFONE GROUP PLC και των θυγατρικών της στην
Εταιρεία θα ανέλθει σε 19,75%του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet. Στην ίδια περίπτωση θα επέλθει μεταβολή στο
ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που θα κατέχει άμεσα η WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Δεν έχουν περιέλθει στην Εταιρεία γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, που να
υποδηλώνουν την ύπαρξη άλλου προσώπου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα,
τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ή/και των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν,
ούτε άλλως γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Μετόχων για ενιαία
ψήφο σε Γενική Συνέλευση.
Κάθε Μετοχή συνεπάγεται ένα δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων ενός Μετόχου
ισούται με τον αριθμό των Μετοχών του. Τα δικαιώματα των Μετόχων ασκούνται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό. Οι Βασικοί Μέτοχοι δεν
κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Οι Μέτοχοι ασκούν τα εκ του
νόμου και του Καταστατικού δικαιώματά τους αναλόγως του ποσοστού του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχουν. Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η άσκηση
αυτών των δικαιωμάτων δεν γίνεται με τρόπο καταχρηστικό, ενώ η Εταιρεία φροντίζει να
τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία περί εισηγμένων εταιρειών
και περί εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, εξ΄όσων γνωρίζει η Εταιρεία,
δεν συντρέχουν τα κριτήρια του άρθρου 3, παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007 ώστε η
Εταιρεία να θεωρείται «ελεγχόμενη επιχείρηση», κατά την έννοια αυτής της διάταξης, από
τους Βασικούς Μετόχους.
Δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία οποιαδήποτε συμφωνία των Βασικών Μετόχων ή
άλλων Μετόχων, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία,
να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία ενεχυριάσεις επί Υφιστάμενων
Μετοχών που να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου ή
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των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Στο διάστημα από 28.7.2016 μέχρι και 23.8.2016, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη
μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, κυρίως λόγω της αποεπένδυσης της EITL και της
ολοκλήρωσης της εξαγοράς της GO από την TT ML Limited, θυγατρική της Tunisie
Telecom, η οποία ελέγχεται από το Δημόσιο της Τυνησίας. Συνεπεία των συναλλαγών
που γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία και ανακοινώθηκαν από αυτήν μέχρι και την
26.8.2016 σύμφωνα με το Ν. 3556/2007:

B.7

Επιλεγμένες
ιστορικές κύριες
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες για
τον εκδότη, οι
οποίες παρέχονται
για κάθε οικονομική
χρήση της
περιόδου που
καλύπτουν οι
ιστορικές
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες και
για κάθε
μεταγενέστερη
ενδιάμεση
οικονομική περίοδο
που συνοδεύεται
από συγκριτικά
στοιχεία που
αντιστοιχούν στην
ίδια περίοδο της
προηγούμενης
χρήσης· η υποβολή
ωστόσο των
καταστάσεων
ισολογισμών
τέλους χρήσεως
είναι αρκετή για να
πληρούται η
απαίτηση περί
συγκρίσιμων
πληροφοριών από
τον ισολογισμό.
Αυτό πρέπει να
συνοδεύεται από
αφηγηματική
περιγραφή της
σημαντικής
αλλαγής στη
χρηματοοικονομική
κατάσταση του
εκδότη και των
αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης
κατά τη διάρκεια ή
μετά την περίοδο
που καλύπτουν οι
ιστορικές κύριες

(α)

Η MASSAR, νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο άμεσα από τον κ. Abdulaziz Al
Ghurair, εισήλθε στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης
Υφιστάμενων Μετοχών που ανήκαν στην EITML, νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο
από την EITL.

(β)

Η EITL, μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν, άμεσα ή έμμεσα, νομικών
προσώπων, αποχώρησε από τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, ως
αποτέλεσμα της (i) υπό (α) μεταβίβασης, (ii) της μεταβίβασης των υπολοίπων
Υφιστάμενων Μετοχών κυριότητας της EITΜL, και (iii) της ολοκλήρωσης της
πώλησης της συμμετοχής που κατείχε η EΙTΜL στη GO προς την TT ML Limited,
θυγατρική της Tunisie Telecom, η οποία ελέγχεται από το Δημόσιο της Τυνησίας.

(γ)

Το Δημόσιο της Τυνησίας μέσω των ελεγχόμενων από αυτό, αμέσα και έμμεσα,
νομικών προσώπων, ήτοι των Tunisie Telecom, TT ML Limited και GO, εισήλθε
στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της υπό (β) (iii) πώλησης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα
αποτελεσμάτων των χρήσεων 2013 - 2015 του Ομίλου:

συνοπτικά

στοιχεία

Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων*
1.1σε χιλ. €
31.12.2015

των

ενοποιημένων

1.131.12.2014

1.131.12.2013

349.736

374.666

375.440

48.225

59.355

55.895

(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ***

(27.722)

(28.457)

(30.362)

(Ζημιές) προ φόρων

(49.633)

(51.768)

(53.212)

Ζημιά μετά από φόρους (Α)

(53.933)

(43.042)

(60.391)

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας

(49.276)

(42.375)

(59.821)

(4.657)

(667)

(570)

427

(971)
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Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από
φόρους (Α)+(Β)

(53.506)

(44.013)

(60.224)

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας

(48.851)

(43.342)

(59.654)

(4.655)

(671)

(570)

Κύκλος εργασιών
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)**

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα)μετά από
φόρους (Β)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες)
(0,4476)
(0,3915)
(4,6184)
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις
**Ο λογαριασμός «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)» έχει υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν
«Χρηματοοικονομικά έξοδα» μείον «Χρηματοοικονομικά έσοδα» συν «Αποσβέσεις» συν
«Αποτελέσματα από συγγενείς» πλην «Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού»
***Ο λογαριασμός «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων» (EBIT) έχει
υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν «Χρηματοοικονομικά έξοδα και
«Αποτελέσματα από συγγενείς»)
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που
έληξε την 31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την
31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (εφεξής «ΔΠΧΑ») από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί
από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2015 εμφάνισε πτώση κατά 6,7% σε σχέση
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χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες

με το 2014 και διαμορφώθηκε σε €349.736 χιλ. λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού
στα σταθερά δίκτυα κατά €2.943 χιλ., της μείωσης της αγοραστικής δύναμης και των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Το 2014 παρουσίασε οριακή μείωση κατά 0,2% και
διαμορφώθηκε σε €374.666 χιλ. έναντι €375.440 χιλ. τη χρήση 2013, παρ’ ότι η από
1.1.2014 μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επηρέασε
τα έσοδα κατά €6.240 χιλ.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων ανήλθαν σε €48.225 χιλ. το 2015 έναντι €59.355 χιλ. το 2014 κυρίως από τη
συμπίεση των τιμών και την αύξηση των επισφαλειών που οφείλονται στο δυσμενές
μακροοικονομικό περιβάλλον. Τη χρήση 2014, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων €59.355
χιλ. έναντι κερδών €55.895 χιλ. το 2013, ως απόρροια του εξορθολογισμού του
λειτουργικού κόστους του Ομίλου.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους €27.722 χιλ. το 2015 έναντι ζημιών €28.457 χιλ. το 2014
και €30.362 χιλ. το 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν ιστορικά από τις
υψηλές αποσβέσεις, λόγω της φύσης των εργασιών του Ομίλου οι οποίες είναι υψηλής
έντασης κεφαλαίου. Οι αποσβέσεις κυμάνθηκαν σε €77.333 χιλ. το 2015, €89.750 χιλ. το
2014 και €88.483 χιλ. το 2013.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές €49.633 χιλ. το 2015 έναντι
ζημιών €51.768 χιλ. το 2014 και ζημιών €53.212 χιλ. το 2013 συνεπεία του υψηλού
χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο διαμορφώθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα κατά την
εξεταζόμενη τριετία (€22.030 χιλ. το 2015, €23.306 χιλ. το 2014 και €22.946 χιλ. το 2013).
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης κατά τις χρήσεις 2014 και
2015 σε σχέση με την ενοποίηση των δραστηριοτήτων και τον εξορθολογισμό του
λειτουργικού κόστους του Ομίλου έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική και μακρόπνοη
κοστολογική αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα (μεταβλητά και σταθερά κόστη
περιεχομένου και διασύνδεσης, κόστη δικτύου και μεταδόσεων, έξοδα διοίκησης και
διάθεσης). Εν τούτοις, τα άμεσα οφέλη αυτής της αναδιάρθρωσης δεν ισοσκέλισαν
πλήρως τη συρρίκνωση της λιανικής αγοράς και των εμπορικών περιθωρίων κέρδουςιδίως στο βαθμό που αντισταθμίζονται από εμπροσθοβαρή κόστη όπως αποζημιώσεις,
αντικαταστάσεις εξοπλισμού, αναβαθμίσεις συστημάτων και λογισμικού, με αποτέλεσμα οι
ζημίες προ φόρων να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ως ανωτέρω.
Συνεπεία των ανωτέρω, οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε €53.933 χιλ. το 2015
έναντι €43.042 χιλ. το 2014 και €60.391 χιλ. το 2013, ενώ επιπρόσθετα επηρεάζονται από
το ύψος της αναγνωριζόμενης φορολογικής απαίτησης.
Τέλος το ποσό €(4.657) χιλ. το 2015, στο λογαριασμό «μη ελέγχουσες συμμετοχές»
έναντι €(667) χιλ. το 2014 οφείλεται κυρίως στην απομείωση της συμμετοχής στην
Netmed NV μετά την απορρόφηση της Mutlichoice από την Forthnet Media.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία των ενοποιημένων
καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης των χρήσεων 2013 - 2015 του Ομίλου:
Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
σε χιλ. €

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

140.423

163.304

191.852

Ασώματα πάγια

121.172

140.100

145.717

83.169

83.169

83.169

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υπεραξία
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
**

24.685

30.358

27.473

369.449

416.931

448.211

Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών

38.086

45.683

48.791

Εμπορικές απαιτήσεις

57.708

64.459

57.804

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού ***

26.730

31.942

34.379

122.524

142.084

140.974

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
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Σύνολο Ενεργητικού

491.973

559.016

589.185

33.029

33.029

3.886

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

(194.100)

(145.249)

(101.425)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(161.071)

(112.220)

(97.539)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

(2.954)

1.701

2.372

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(164.025)

(110.519)

(95.167)

0

0

0

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης αναμεταδοτών

62.123

70.948

79.065

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ****

62.532

51.168

58.723

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

124.655

122.116

137.789

Προμηθευτές

109.286

115.557

112.520

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων

324.793

324.326

323.544

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις *****

97.264

107.536

110.500

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

531.343

547.419

546.564

Σύνολο υποχρεώσεων

655.998

669.534

684.352

Μετοχικό κεφάλαιο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
491.973
559.016
589.185
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις
**Ο λογαριασμός «λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς
«συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις», «άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία» και «αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις»
*** Ο λογαριασμός «λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς
«αποθέματα», «προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις», «απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες»,
«χρηματικά διαθέσιμα» και «δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας»
**** Ο λογαριασμός «λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς
«Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», «λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις», «προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού», «επιχορηγήσεις», «αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις»
***** Ο λογαριασμός «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς
«υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες», «βραχυπρόθεσμα δάνεια», «έσοδα επομένων
χρήσεων», «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών», «λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», «βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων
από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών», «φόροι εισοδήματος πληρωτέοι», και «δεδουλευμένες
και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις»
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που
έληξε την 31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την
31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε €369.449 χιλ. την
31.12.2015 από €416.931 χιλ. την 31.12.2014 και €448.211 χιλ. την 31.12.2013. Η εν
λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στην πτώση της αναπόσβεστης αξίας των ενσώματων
παγίων στοιχείων και των ασώματων παγίων στοιχείων, λόγω των αποσβέσεων και της
μείωσης των αγορών παγίων του Ομίλου καθώς και στη μείωση των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων. Η μείωση των φορολογικών απαιτήσεων προέρχεται από την
επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, ανάλογα με το εκάστοτε
φορολογητέο κέρδος στο μέλλον.
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €122.524 χιλ.
την 31.12.2015 από €142.084 χιλ. την 31.12.2014 και €140.974 χιλ. την 31.12.2013. Η εν
λόγω αρνητική μεταβολή το 2015 σε σχέση με το 2014 οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην
μείωση των εμπορικών απαιτήσεων, λόγω μείωσης των εσόδων σε συνδυασμό με την
αύξηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων λόγω του αρνητικού κλίματος στην
ελληνική οικονομία, καθώς και στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου λόγω
χρηματοδότησης των λειτουργικών και επενδυτικών αναγκών του.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διατηρήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθόλη την
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εξεταζόμενη περίοδο 2013 – 2015 και διαμορφώθηκε σε €(164.025) χιλ. την 31.12.2015
έναντι €(110.519) την 31.12.2014 και €(95.167) χιλ. την 31.12.2013 συνεπεία του
σημαντικού ύψους ζημιών εις νέον.
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €655.998 χιλ. το 2015 από
€669.534 χιλ. το 2014 και €684.352 χιλ. το 2013. Oι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του
Ομίλου διαμορφώθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα την 31.12.2015 και 31.12.2014, ύψους
€124.655 χιλ. και €122.116 χιλ. αντίστοιχα, καθώς η μείωση στο υπόλοιπο των
υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων κατά €8.825 χιλ. αντισταθμίστηκε από την
αύξηση στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά €11.364 χιλ. κυρίως λόγω της
μεταφοράς ποσού €14.500 χιλ. από τους προμηθευτές εσωτερικού, το οποίο αφορά στην
υποχρέωση του οικονομικού ανταλλάγματος, μετά την ρύθμιση του σε 100 δόσεις
σύμφωνα με τον Ν.4321/2015.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου ανήλθε σε €531.343 χιλ.,
€547.419 χιλ. και €546.564 χιλ. την 31.12.2015, 31.12.2014 και 31.12.2013, αντίστοιχα. Η
μείωση κατά €16.076 χιλ. το 2015 οφείλεται στην μείωση του υπολοίπου των
προμηθευτών, λόγω της μεταφοράς της υποχρέωσης του ανωτέρω οικονομικού
ανταλλάγματος στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, της μείωσης των δεδουλευμένων και
λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κυρίως λόγω αποπληρωμής των
δεδουλευμένων τόκων του έτους 2014 και της μείωσης των υποχρεώσεων από
συμφωνίες αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, 2014 και 2013, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με
ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τις συμβάσεις των
Υφιστάμενων ΚΟΔ ενώ δεν προχώρησε σε αποπληρωμή χρεολυτικών δόσεων ύψους
€202,5 εκατ. που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά την 31.12.2015, και κατά συνέπεια, το
σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ έχει ταξινομηθεί ως
βραχυπρόθεσμο.
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Ομίλου με τις Δανείστριες Τράπεζες για την
αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της
Απόφασης Έκδοσης ενέκρινε: (α) τα κείμενα των βασικών όρων (term sheets) για την
Αναχρηματοδότηση και (β) δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από
28.6.2011 τακτική Γενική Συνέλευση, την έκδοση του ΜΟΔ. Πληροφορίες σε σχέση με τη
δομή της Αναχρηματοδότησης παρέχονται κατωτέρω στο τμήμα Β.11 του Περιληπτικού
Σημειώματος.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για τις ταμειακές ροές του
Ομίλου για τις χρήσεις 2013 - 2015:
Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών
1.11.1σε χιλ. €
31.12.2015
31.12.2014
Σύνολο εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Σύνολο(εκροών) για επενδυτικές δραστηριότητες
(β)

1.131.12.2013

64.054

51.773

67.703

(35.404)

(58.525)

(37.620)

Σύνολο (εκροών) από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες (γ)
(32.214)
2.345
(47.964)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
(3.564)
(4.406)
(17.882)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
10.284
14.690
32.572
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου
6.720
10.284
14.690
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης
που έληξε την 31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την
31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
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2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά Δ.Π.Χ.Α. από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €64.054 χιλ. το 2015
από €51.773 χιλ. το 2014 λόγω της υιοθέτησης πιο συντηρητικής πολιτικής στην
αποπληρωμή των υποχρεώσεων και στην είσπραξη των απαιτήσεων.
Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €51.773 χιλ. το
2014 έναντι €67.703 χιλ. το 2013 λόγω αποπληρωμής υποχρεώσεων προς προμηθευτές
σε συνδυασμό με τη μείωση είσπραξης απαιτήσεων συνεπεία και του αρνητικού
οικονομικού κλίματος.
Οι ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες στη χρήση 2015 ανήλθαν σε €35.404
χιλ. από €58.525 χιλ. στη χρήση 2014 και €37.620 χιλ. το 2013. Η μεταβολή οφείλεται
ειδικότερα στο γεγονός ότι το 2014 υπήρχε αυξημένο κόστος απόκτησης συνδρομητών.
Οι ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες τη χρήση 2015
ανήλθαν σε €(32.214) χιλ. από €2.345 χιλ. το 2014 και €(47.964) χιλ. το 2013. Η μείωση
των εκροών στην χρήση 2014 οφείλεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014.
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου το 2015 κατέγραψαν σημαντική βελτίωση στη διάρκεια του
έτους η οποία οφείλεται κυρίως στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης σε
συνδυασμό με την μείωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Το 2015 τα καθαρά
ταμειακά διαθέσιμα κατέγραψαν πτώση €3,6 εκατ. – μικρότερη σε σχέση με την
επιδείνωση που είχαν καταγράψει το 2014 και το 2013.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία των ενοποιημένων
αποτελεσμάτων για τις ενδιάμεσες περιόδους 1.1-30.6.2016 και 1.1-30.6.2015:
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων

1.1-30.6.2016

1.1-30.6.2015

σε χιλ. €
Κύκλος εργασιών
Λειτουργικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)**
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)***

164.517

181.575

(137.860)

(154.995)

26.815

26.922

(6.169)

(13.428)

Ζημιές προ φόρων

(14.298)

(24.199)

Ζημιά μετά από φόρους (Α)

(13.305)

(19.657)

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα

0

0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

0

0

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους
(Α)+(Β)

(13.305)

(19.657)

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας

(13.172)

(15.386)

(133)

(4.271)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες)
(0,120)
(0,140)
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις
**Ο λογαριασμός «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)» έχει υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν
«Χρηματοοικονομικά έξοδα» μείον «Χρηματοοικονομικά έσοδα» συν «Αποτελέσματα από συγγενείς»
συν «Αποσβέσεις» πλην «Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού»
***Ο λογαριασμός «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων» (EBIT) έχει
υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν «Χρηματοοικονομικά έξοδα» μείον
«Χρηματοοικονομικά έσοδα» και «Αποτελέσματα από συγγενείς»
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 και της
ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2015 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την
30.6.2016 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης
περιόδου που έληξε την 30.6.2015) οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό
ελεγκτή λογιστή
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Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016 σημείωσε πτώση της τάξης
του 9,4% και διαμορφώθηκε σε €164.517 χιλ. έναντι €181.575 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του
2015. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των πωλήσεων λιανικής
συνεπεία της μείωσης της συνδρομητικής βάσης και της συμπίεσης των τιμών λιανικής.
Ο δείκτης EBITDA (που έχει υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων»
συν «Χρηματοοικονομικά έξοδα» μείον «Χρηματοοικονομικά έσοδα» συν «Αποτελέσματα
από συγγενείς» συν «Αποσβέσεις» πλην «Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου
εξοπλισμού») παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος και διαμορφώθηκε σε €26.815 χιλ. το πρώτο
εξάμηνο του 2016 έναντι €26.922 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Ο δείκτης EBIT (που έχει υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν
«Χρηματοοικονομικά έξοδα» μείον «Χρηματοοικονομικά έσοδα» και «Αποτελέσματα
από συγγενείς») εμφάνισε ζημιές για το α’ εξάμηνο του 2016 και του 2015 ύψους €6.169
χιλ. και €13.428 χιλ., αντίστοιχα, κυρίως λόγω της πτώσης του κύκλου εργασιών.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές €14.298 χιλ. την περίοδο 1.130.6.2016 έναντι ζημιών €24.199 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2015 συνεπεία των
αποσβέσεων (€33.603 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι €41.106 χιλ. το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2015), του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους (€9.004 χιλ. το πρώτο
εξάμηνο του 2016, έναντι €11.050 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο 2015), της μείωσης των
λοιπών εξόδων (€28.616 χιλ. πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι €33.915 χιλ. το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2015) και των χρήσεων δικαιωμάτων και αδειών (€39.427 χιλ. πρώτο
εξάμηνο του 2016 έναντι €47.289 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015).
Οι ζημίες μετά από φόρους εισοδήματος διαμορφώθηκαν την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 σε
€13.305 χιλ. από €19.657 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2015. Σημειώνεται ότι οι
πρωτοβουλίες της Διοίκησης τόσο στις χρήσεις 2014 και 2015 όσο και στο α΄ εξάμηνο
2016 σε σχέση με την ενοποίηση των δραστηριοτήτων και τον εξορθολογισμό του
λειτουργικού κόστους του Ομίλου έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική και μακρόπνοη
κοστολογική αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα (μεταβλητά και σταθερά κόστη
περιεχομένου και διασύνδεσης, κόστη δικτύου και μεταδόσεων, έξοδα διοίκησης και
διάθεσης). Εν τούτοις, τα άμεσα οφέλη αυτής της αναδιάρθρωσης δεν ισοσκέλισαν
πλήρως τη συρρίκνωση της λιανικής αγοράς και των εμπορικών περιθωρίων κέρδους,
ιδίως στο βαθμό που αντισταθμίζονται από εμπροσθοβαρή κόστη, όπως αποζημιώσεις,
αντικαταστάσεις εξοπλισμού, αναβαθμίσεις συστημάτων και λογισμικού, με αποτέλεσμα οι
ζημίες να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ως ανωτέρω.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία των ενοποιημένων
καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης την 30.6.2016 και 31.12.2015 :
Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
σε χιλ. €

30.6.2016

31.12.2015

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

129.769

140.423

Ασώματα πάγια

112.815

121.172

Υπεραξία

83.169

83.169

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού **

23.325

24.685

349.078

369.449

Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών

12.956

38.086

Εμπορικές απαιτήσεις

57.078

57.708

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού ***

23.605

26.730

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

93.639

122.524

442.717

491.973

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Σύνολο Ενεργητικού
Μετοχικό κεφάλαιο

33.029

33.029

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

(207.272)

(194.100)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(174.243)

(161.071)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

(3.088)

(2.954)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(177.331)

(164.025)

0

0

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης

57.606

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις****

57.579

62.532

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

115.186

124.655

Προμηθευτές

106.857

109.286

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων

324.889

324.793

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις *****

73.117

97.264

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

504.862

531.343

Σύνολο υποχρεώσεων

620.048

655.998

62.123

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
442.717
491.973
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις
** Ο λογαριασμός «λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς
«συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις», «άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία» και «αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις»
*** Ο λογαριασμός «λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς
«αποθέματα», «προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις», «απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες»,
«χρηματικά διαθέσιμα» και «δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας»
**** Ο λογαριασμός «λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς
«Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», «Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις», «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού», «Επιχορηγήσεις», «Αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις»
***** Ο λογαριασμός «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς
«υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες», «βραχυπρόθεσμα δάνεια», «έσοδα επομένων
χρήσεων», «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών», «λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», «βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων
από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών», «φόροι εισοδήματος πληρωτέοι», και «δεδουλευμένες
και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις»
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 και της
ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2015 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την
30.6.2016 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης
περιόδου που έληξε την 30.6.2015) οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό
ελεγκτή λογιστή

Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε €349.078 χιλ. την
30.6.2016 από €369.449 χιλ. την 31.12.2015, κυρίως λόγω της μεταβολής της
αναπόσβεστης αξίας των ενσώματων και των ασώματων παγίων στοιχείων.
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €93.639 χιλ.
την 30.6.2016 από σε €122.524 χιλ. την 31.12.2015. Η εν λόγω αρνητική μεταβολή
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην μείωση του λογαριασμού «Δικαιώματα προγραμμάτων και
ταινιών», συνεπεία της απόσβεσης κυρίως των αθλητικών δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι η
περίοδος των αθλητικών δικαιωμάτων καθώς και η έναρξη της απόσβεσης τους ξεκινά τον
Σεπτέμβριο και λήγει τον Αύγουστο του επόμενου έτους.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διατηρήθηκε σε αρνητικά επίπεδα και
διαμορφώθηκε σε €(174.243) χιλ. την 30.06.2016 έναντι €(161.071) χιλ. την 31.12.2015
συνεπεία του σημαντικού ύψους ζημιών εις νέον.
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €620.048 χιλ. την 30.6.2016
έναντι σε €655.998 χιλ. το 2015 κυρίως λόγω της μείωσης του υπολοίπου των
υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων κατά €4.516 χιλ. και της μείωσης στο
λογαριασμό «λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» των χρηματοικονομικών
καταστάσεων κατά €2.468 χιλ.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου ανήλθε σε €504.862 χιλ. την
30.6.2016 έναντι €531.343 χιλ., την 31.12.2015. Η μείωση κατά €26.481 χιλ. την
30.6.2016 οφείλεται κυρίως στη μείωση των υποχρεώσεων από δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών λόγω αποπληρωμής τους.
Κατά την ενδιάμεση περίοδο 1.1-30.6.2016, ο Όμιλος εξακολουθούσε να μη βρίσκεται σε
συμμόρφωση με ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τα
Υφιστάμενα ΚΟΔ, ενώ επίσης δεν προχώρησε σε αποπληρωμή χρεολυτικών δόσεων
ύψους €260 εκατ., οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 30.6.2016, και κατά
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συνέπεια, το σύνολο των υποχρεώσεων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ παρέμεινε ταξινομημένο
ως βραχυπρόθεσμο από μακροπρόθεσμο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία για τις ταμειακές ροές του
Ομίλου για τις ενδιάμεσες περιόδους 1.1-30.6.2016 και 1.1-30.6.2015:
Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης
Ταμειακών Ροών
σε χιλ. €
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο (εκροών) από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.1-30.6.2016
25.195
(14.642)

1.1-30.6.2015
24.357
(16.865)

(13.237)

(13.267)

(2.685)
6.720

(5.775)
10.284

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
4.035
4.509
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 και της
ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2015 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την
30.6.2016 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης
περιόδου που έληξε την 30.6.2015) οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό
ελεγκτή λογιστή

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €25.195 χιλ. την 1.130.6.2016 από €24.357 χιλ., ήτοι 3,4% αύξηση, την 1.1-30.6.2015 λόγω της συντηρητικής
πολιτικής που εφαρμόζει ο Όμιλος στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων του.
Οι ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες την περίοδο 1.1-30.6.2016
διαμορφώθηκαν σε €14.642 χιλ. από €16.865 χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2015. Η μεταβολή
οφείλεται ειδικότερα στην μείωση του ρυθμού απόκτησης συνδρομητών.
Οι ταμειακές εκροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες την περίοδο 1.1-30.6.2016
παρέμειναν αμετάβλητες σε €13.237 χιλ. από €13.267 χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2015.
Την περίοδο 1.1-30.6.2016 τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα κατέγραψαν στη λήξη της
περιόδου πτώση κατά €474 χιλ.
B.8

B.9

B.10

Οι επιλεγμένες
κύριες άτυπες (pro
forma)
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες
πρέπει να
περιλαμβάνουν
σαφή αναφορά στο
γεγονός ότι λόγω
της φύσης τους, οι
άτυπες (pro forma)
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες
αφορούν μια
υποθετική
κατάσταση και, ως
εκ τούτου, δεν
αντικατοπτρίζουν
την πραγματική
χρηματοοικονομική
θέση ή τα
αποτελέσματα της
εταιρείας.
Όταν γίνεται
πρόβλεψη ή
εκτίμηση κερδών,
δηλώνεται το ποσό.
Περιγραφή της
φύσης τυχόν
επιφυλάξεων στην
έκθεση ελέγχου για

Δε συντρέχει

Δε συντρέχει

23

B.11

τις ιστορικές
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες
Εάν το κεφάλαιο
κίνησης του εκδότη
δεν επαρκεί για τις
τρέχουσες
απαιτήσεις του
εκδότη πρέπει να
συμπεριληφθεί
επεξήγηση.

Δε συντρέχει

Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης
του Ομίλου δεν επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του για τους επόμενους 12
μήνες από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ανάγκες του Ομίλου σε κεφάλαια κίνησης ανέρχονται σε €352,8
εκατ. και προέρχονται από τον συνυπολογισμό, αφενός των εκτιμώμενων τρεχουσών
ταμειακών αναγκών ύψους €27,8 εκατ. για τους επόμενους 12 μήνες, αφετέρου της
αποπληρωμής των συμβατικών υποχρεώσεων ύψους €325 εκατ. που απορρέουν από τα
Υφιστάμενα ΚΟΔ, από τα οποία €202,5 εκατ. έληξαν στις 31.12.2015, €57,5 εκατ. έληξαν
στις 30.6.2016, ενώ €10 εκατ. και €55 εκατ. λήγουν στις 31.12.2016 και στις 30.6.2017,
αντίστοιχα. Για την αντιμετώπιση της ως άνω ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης, το
Διοικητικό Συμβούλιο, στις 21.6.2016: (α) ενέκρινε τα κείμενα των βασικών όρων (term
sheets) για την Αναχρηματοδότηση συνολικού ύψους €255 εκατ. και (β) ενέκρινε, δυνάμει
της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28.6.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας, την έκδοση του ΜΟΔ ύψους έως και €99.087.466,50.
Ειδικότερα, η δομή της Αναχρηματοδότησης συνίσταται στα ακόλουθα:
(i) Στην έκδοση του Νέου ΚΟΔ 1 από την Εταιρεία, ήτοι ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου,
ομολογιακού
δανείου
συνολικού
ύψους
€78.461.538
με
συνδιοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha
Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής. Το Νέο ΚΟΔ 1 θα έχει οκταετή διάρκεια με τριετή περίοδο
χάριτος και πρώτη ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018,
κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και θα εκδοθεί με την
εγγύηση της FM.
(ii) Στην έκδοση του Νέου ΚΟΔ 2 από τηv FM, ήτοι ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με
συνδιοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και
Alpha Τράπεζα. Το Νέο ΚΟΔ 2 θα έχει οκταετή διάρκεια με τριετή περίοδο χάριτος και
πρώτη ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο
βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και θα εκδοθεί με την εγγύηση της
Εταιρείας.
Η έκδοση των Νέων ΚΟΔ και η κάλυψή τους από οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες
τελούν υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις που ταυτίζονται ουσιωδώς με τους όρους
και τις προϋποθέσεις των Υφιστάμενων ΚΟΔ, πλέον της Υποχρέωσης Αποπληρωμής,
ήτοι της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει €21.538.462 και της υποχρέωσης της
FM να αποπληρώσει €48.461.538, ήτοι συνολικά €70 εκατ. προς εξόφληση ισόποσων
υποχρεώσεών τους από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ.
Η Διοίκηση θεωρεί ότι η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα Υφιστάμενα
ΚΟΔ κατά €70 εκατ. διά της καταβολής του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού το οποίο θα
επιδιώξει να αντλήσει μέσω του ΜΟΔ, η αναδιάρθρωση των υπολοίπων €255 εκατ. από
τα Υφιστάμενα ΚΟΔ μέσω της έκδοσης των Νέων ΚΟΔ και η τριετής περίοδος χάριτος για
την καταβολή χρεολυτικών δόσεων που προβλέπονται στα κείμενα των βασικών όρων
(term sheets) για την Αναχρηματοδότηση, καλύπτουν το έλλειμμα των €325 εκατ. το οποίο
απορρέει από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ από το σύνολο του ελλείμματος των €352,8 εκατ. Για
το υπολειπόμενο ποσό ύψους €27,8 εκατ., η Διοίκηση της Εταιρείας θα επιδιώξει να το
καλύψει με τις κατωτέρω ενέργειες.
Δια της εκδόσεως του ΜΟΔ ύψους έως και €99.087.466,50, επιδιώκεται αφενός μεν η
χρηματοδότηση της Υποχρέωσης Αποπληρωμής συνολικού ύψους €70 εκατ., αφετέρου
δε η κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης. Περαιτέρω, η
επιτυχής κάλυψη του ΜΟΔ εξαρτάται από τη συμμετοχή των Μετόχων και ιδίως των
Βασικών Μετόχων, τις προθέσεις των οποίων δεν γνωρίζει η Εταιρεία. Εάν οι Βασικοί
Μέτοχοι συμμετάσχουν στην έκδοση του ΜΟΔ, ασκώντας πλήρως τα Δικαιώματα
Προτίμησης που τους αναλογούν, το ΜΟΔ θα καλυφθεί κατά το ποσό των περίπου €84
εκατ., υπερβαίνοντας το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν
περαιτέρω κάλυψη του ΜΟΔ σε περίπτωση άσκησης Δικαιωμάτων Προεγγραφής από
αυτούς ή άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής από τους
λοιπούς Μετόχους. Επιπλέον, η Εταιρεία θα επιδιώξει να διαθέσει τυχόν Αδιάθετες
Μετατρέψιμες Ομολογίες μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, όμως, κατά την ημερομηνία
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, είναι αβέβαιο εάν οι σχετικές προσπάθειες της
Forthnet ευοδωθούν τελικώς.
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Λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ταμειακό έλλειμμα
των €27,8 εκατ., εάν καλυφθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό μέσω του ΜΟΔ και
ολοκληρωθεί η Αναχρηματοδότηση σύμφωνα με τους όρους αυτής, η Διοίκηση θα
επιδιώξει την κάλυψη οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει λόγω μη πλήρους κάλυψης του
ΜΟΔ, μεταξύ του ποσού που θα αντληθεί πέραν του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και του
ύψους του ταμειακού ελλείμματος όπως αυτό έχει προσδιορισθεί ανωτέρω, ήτοι μέχρι
€27,8 εκατ., με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την επιμήκυνση
του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου
δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν
τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Όμως, ακόμα και εάν αντληθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό μέσω του ΜΟΔ αλλά δεν
τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς οι ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης, λόγω της
αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και της
αβεβαιότητας ως προς την υλοποίηση αυτών των ενεργειών (ιδιαίτερα δε όσων δεν
εξαρτώνται αποκλειστικά από τη Διοίκηση), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή
μερική κάλυψη του ταμειακού ελλείμματος του Ομίλου σε κεφάλαια κίνησης, τότε ενδέχεται
να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου
και να ανακύψει ζήτημα σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του,
όπως, ενδεικτικά, να απολεσθούν δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης περιεχομένου, να
ανακύψουν τεχνικές ή άλλες δυσλειτουργίες στις υποδομές του, να συρρικνωθεί σημαντικά
η πελατειακή βάση του και να μειωθούν ουσιωδώς οι ταμειακές εισροές του.
Εάν καλυφθεί μερικώς το ΜΟΔ αλλά δεν αντληθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ήτοι €70
εκατ., η Διοίκηση θα επιδιώξει αρχικά τη μείωση του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και την
επαναδιαπραγμάτευση των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης με τις οικείες
συνδιοργανώτριες τράπεζες, για την αποπληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων ύψους
€325 εκατ. που απορρέουν από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, χωρίς να δύναται να προεξοφληθεί
το αποτέλεσμα αυτής της επαναδιαπραγμάτευσης. Για το υπολειπόμενο ποσό ύψους
€27,8εκατ., η Διοίκηση της Εταιρείας θα επιδιώξει να το καλύψει με τις ανωτέρω ενέργειες.
Εάν η έκδοση του ΜΟΔ ματαιωθεί είτε γιατί δεν θα έχουν αντληθεί τελικώς κεφάλαια μέσω
του ΜΟΔ είτε γιατί θα έχουν αντληθεί κεφάλαια λιγότερα από το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό
και δεν θα έχει επιτευχθεί συμφωνία επί της μείωσης του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και
της επαναδιαπραγμάτευσης των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης, ή γιατί,
συνεπεία της συμφωνίας επί της μείωσης του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και της
επαναδιαπραγμάτευσης των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης, θα έχει
υπαναχωρήσει σημαντικός αριθμός επενδυτών κατ΄ εφαρμογή του Όρου 1.8.4 του
Προγράμματος του ΜΟΔ, αρχικά η Διοίκηση θα επιδιώξει να επιτύχει, ενδεικτικά, τη
χρονική μετάθεση της αποπληρωμής των (ληξιπρόθεσμων και μη) οφειλών της Εταιρείας
και της Forthnet Media από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ και την περαιτέρω αναστολή άσκησης
των δικαιωμάτων των Δανειστριών Τραπεζών από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ (ανοχή/ waiver),
και παράλληλα να επαναδιαπραγματευθεί εκ νέου τους βασικούς όρους και τη διάρκεια
υλοποίησης της Αναχρηματοδότησης με τις οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες. Επίσης,
θα διερευνήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω εναλλακτικών πηγών και
ενεργειών χρηματοδότησης, όπως, ενδεικτικά, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
διεθνής δανεισμός και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, προκειμένου να
χρηματοδοτήσει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση
της νέας συμφωνίας Αναχρηματοδότησης, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, καθώς και
την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης λαμβάνοντας υπόψη και τις
τρέχουσες συνθήκες όπως θα έχουν διαμορφωθεί.

Β.17

Να αναφερθούν οι

Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με την υλοποίηση και το αποτέλεσμα των
ανωτέρω ενεργειών, εάν οι προσπάθειες της Διοίκησης δεν τελεσφορήσουν ή
αποδειχθούν ανεπαρκείς και η Αναχρηματοδότηση (υπό τους υφιστάμενους ή τυχόν νέους
όρους) δεν ολοκληρωθεί, οι Δανείστριες Τράπεζες θα δικαιούνται να καταγγείλουν τα
Υφιστάμενα ΚΟΔ και απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η
Εταιρεία και η Forthnet Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων
ΚΟΔ, με αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, καθώς
δύνανται να ληφθούν μέτρα, όπως αναγκαστική εκτέλεση διά της ρευστοποίησης
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (την οποία ρευστοποίηση η Διοίκηση θα επιδιώξει να
αποτρέψει και αποκρούσει ασκώντας τα κατάλληλα προ τούτο διαθέσιμα ένδικα
βοηθήματα), ή/και έτερα μέτρα εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί
αφερεγγυότητας σε βάρος της Εταιρείας, της Forthnet Media και ενδεχομένως των λοιπών
μελών του Ομίλου, όπως κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση εν
λειτουργία ή ειδική διαχείριση.
Δεν υφίσταται αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητος
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βαθμοί
πιστοληπτικής
ικανότητας που
απονεμήθηκαν
στον εκδότη ή
στους χρεωστικούς
τίτλους του μετά
από αίτημα του
εκδότη ή με τη
συνεργασία του
κατά τη διαδικασία
βαθμολόγησης.
Ενότητα Γ – Κινητές αξίες Παραρτήματα
Γ.1

Γ.2
Γ.3

Γ4

Περιγραφή του είδους
και της κατηγορίας
των κινητών αξιών
που προσφέρονται
ή/και εισάγονται προς
διαπραγμάτευση,
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιουδήποτε
αριθμού
αναγνώρισης κινητών
αξιών.
Νόμισμα στο οποίο
είναι εκφρασμένες οι
κινητές αξίες.
Ο αριθμός μετοχών
που εκδόθηκαν και
έχουν ολοσχερώς
εξοφληθεί, και των
μετοχών που
εκδόθηκαν αλλά δεν
έχουν εξοφληθεί. Η
ονομαστική αξία ανά
μετοχή, ή αναφορά
του γεγονότος ότι οι
μετοχές δεν έχουν
ονομαστική αξία.
Περιγραφή των
δικαιωμάτων που
συνδέονται με τις
κινητές αξίες

Οι κινητές αξίες που προσφέρονται είναι ονομαστικές, άυλες ομολογίες, μετατρέψιμες σε
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση
στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του
Χ.Α. κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΕΧΑΕ, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και ο Κανονισμός Χ.Α.
Το ύψος του ΜΟΔ θα ανέλθει σε ποσό έως και €99.087.466,50 μέσω της έκδοσης έως και
330.291.555 Μετατρέψιμων Ομολογιών ονομαστικής αξίας και με τιμή διάθεσης €0,30
εκάστη ενώ το ΜΟΔ, θα έχει διάρκεια 9 έτη, ετήσιο επιτόκιο 1% και Τιμή Μετατροπής
€0,30 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία.
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ.
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της Απόφασης
Έκδοσης, την 31.12.2015 και την 30.6.2016 ανήρχετο σε €33.029.155,50, διαιρούμενο σε
110.097.185 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30
εκάστη.
Εάν το Δικαίωμα Μετατροπής ασκηθεί για το σύνολο των Μετατρέψιμων Ομολογιών θα
εκδοθούν κατ’ ανώτατον 330.291.555 Νέες Μετοχές, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 75%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την άσκηση
του Δικαιώματος Μετατροπής.
Οι Ομολογιούχοι δύνανται να ασκούν το Δικαίωμα Μετατροπής εντός τριάντα ημερών από
η
τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ήτοι εντός τριάντα ημερών από την 31 Μαρτίου,
η
η
η
την 30 Ιουνίου, την 30 Σεπτεμβρίου και την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους από την
Ημερομηνία Έκδοσης.
Η Εκδότρια δύναται να επιτρέπει στους Ομολογιούχους την άσκηση του Δικαιώματος
Μετατροπής σε άτακτα χρονικά διαστήματα, σε περίπτωση επέλευσης εταιρικών
γεγονότων, τα οποία κατά τη κρίση της δύνανται να επηρεάσουν τα δικαιώματα των
Ομολογιούχων, ενδεικτικά σε περίπτωση εταιρικών μετασχηματισμών και μεταβολών στο
μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας ή και στην ονομαστική αξία των κοινών Μετοχών.

Γ.5

Γ.6

Περιγραφή τυχόν
περιορισμών στην
ελεύθερη μεταβίβαση
των κινητών αξιών.
Αναφορά του κατά
πόσο οι
προσφερόμενες
κινητές αξίες
αποτελούν ή θα
αποτελέσουν
αντικείμενο αίτησης
εισαγωγής προς
διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά
και της ταυτότητας
όλων των
ρυθμιζόμενων
αγορών, στις οποίες
οι κινητές αξίες
αποτελούν ή
πρόκειται να
αποτελέσουν
αντικείμενο

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία
Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. κατόπιν
απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΕΧΑΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που
θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και ο Κανονισμός Χ.Α.
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Γ.7

διαπραγμάτευσης.
Περιγραφή της
μερισματικής
πολιτικής.

Η Εταιρεία κατά την εξεταζόμενη τριετία 2015-2013 δεν διένειμε μέρισμα στους Μετόχους
λόγω συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών ετών.
Η Εταιρεία δε δύναται να διασφαλίσει ότι θα έχει κερδοφορία, και επομένως τη διανομή
κερδών σε κάθε οικονομική χρήση. Επιπλέον η μερισματική πολιτική της Εταιρείας
εξαρτάται από την στρατηγική της, την οικονομική κατάστασή της, τις ανάγκες της σε
ρευστότητα, καθώς και από θεσμικούς, νομικούς, φορολογικούς και άλλους παράγοντες.
Σύμφωνα με τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, εάν έχει επέλθει και συνεχίζεται γεγονός καταγγελίας, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προτείνει στους Μετόχους να μη διανείμει η
Εταιρεία μέρισμα (σε μετρητά ή σε είδος), το οποίο να υπερβαίνει το ελάχιστο μέρισμα
που προβλέπεται από το νόμο. Η τήρηση της ως άνω υποχρέωσης της Εταιρείας συνιστά
αυτοτελές γεγονός καταγγελίας των εν λόγω δανειακών συμβάσεων.

Γ.8

Γ.4 και τα ακόλουθα:
•
«συμπεριλαμβανομ
ένης της τάξης
εξασφάλισης»
•
«συμπεριλαμβανομ
ένων των
περιορισμών στα
εν λόγω
δικαιώματα»

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες δεν θα εξασφαλίζονται με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια και
θα κατατάσσονται συμμέτρως (pari passu) μεταξύ τους και με τις λοιπές δανειακές
υποχρεώσεις της Εκδότριας, υπό την επιφύλαξη, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης,
τυχόν προνομίων που προκύπτουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας και των
εξασφαλίσεων που έχουν δοθεί ή πρόκειται να δοθούν για αυτές τις υποχρεώσεις.
Για τις απαιτήσεις τους εκ των Μετατρέψιμων Ομολογιών, οι Ομολογιούχοι αποτελούν
εγχειρόγραφους, ήτοι μη εμπραγμάτως ασφαλισμένους, δανειστές της Εκδότριας. Σε
περίπτωση πτώχευσης της Εκδότριας ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της, οι
Ομολογιούχοι θα ικανοποιούνται μετά από τους δανειστές που κατέχουν γενικό ή ειδικό
προνόμιο και συμμέτρως με όλους τους υπόλοιπους εγχειρόγραφους δανειστές της. Οι
Μετατρέψιμες Ομολογίες δεν παρέχουν δικαιώματα ή πλεονεκτήματα οποιασδήποτε
μορφής στους Ομολογιούχους και, ούτε επιβαρύνεται, συνεπεία αυτών, η Εκδότρια με
οποιαδήποτε υποχρέωση ή προϋπόθεση, οικονομικής ή άλλης μορφής, σε κάθε
περίπτωση πέραν των ρητώς αναφερομένων στο Πρόγραμμα του ΜΟΔ.
Οι Ομολογιούχοι, εφόσον και στο βαθμό που δεν έχουν ασκήσει το Δικαίωμα Μετατροπής
και δεν έχουν καταστεί μέτοχοι της Εκδότριας, προηγούνται σε κάθε περίπτωση των
Μετόχων σε τυχόν εκκαθάριση της Εταιρείας.
Το Πρόγραμμα δεσμεύει κάθε Ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό του.
Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του ΜΟΔ με όρους που είναι δυσμενέστεροι των αρχικών,
εκτός εάν η Συνέλευση των Ομολογιούχων έχει δώσει η ίδια την έγκρισή της που θα έχει
ληφθεί με απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου
του ΜΟΔ, έγκριση η οποία δημοσιεύεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και
γνωστοποιείται στην Εταιρεία κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του ΜΟΔ, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων εκπροσωπεί τους
Ομολογιούχους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων και ενεργεί για την προάσπιση των
συμφερόντων των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, τους όρους
του Προγράμματος του ΜΟΔ, ως εκάστοτε ισχύουν και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως
των Ομολογιούχων.
Η εξουσία αυτή του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων παύει με την λήξη του ΜΟΔ, οπότε
κάθε Ομολογιούχος ασκεί τα δικαιώματά του ατομικώς.
Η Εκδότρια δύναται να αναστέλλει, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει, την άσκηση του
Δικαιώματος Μετατροπής σε περίπτωση επέλευσης εταιρικών γεγονότων τα οποία
αφορούν την Εκδότρια, εφόσον αυτά λαμβάνουν χώρα από την Ημερομηνία Έκδοσης και
μέχρι εκάστη Ημερομηνία Μετατροπής και επηρεάζουν τα δικαιώματα των Ομολογιούχων,
ενδεικτικά σε περίπτωση εταιρικών μετασχηματισμών και μεταβολών στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εκδότριας ή και στην ονομαστική αξία των Μετοχών.

Γ.9

Γ.8 και τα ακόλουθα:
• το ονομαστικό
επιτόκιο
• την ημερομηνία
κατά την οποία οι
τόκοι καθίστανται
πληρωτέοι και την
ημερομηνία
πληρωμής των τόκων
• εάν το επιτόκιο δεν
είναι σταθερό,

Ονομαστικό Επιτόκιο
Επί του συνόλου του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του ΜΟΔ θα υπολογίζεται τόκος
με βάση ημερολογιακό έτος 360 ημερών και με σταθερό επιτόκιο ανερχόμενο σε ποσοστό
1% ετησίως.
Ημερομηνία Αποπληρωμής
Η εργάσιμη ημέρα που έπεται της Ημερομηνίας Λήξης. Στην Ημερομηνία Αποπληρωμής,
η Εκδότρια θα αποδώσει σε κάθε Ομολογιούχο, κατόπιν προσκόμισης από αυτόν
ονομαστικής βεβαίωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ., την Απόδοση, ήτοι ποσό €0,33 ανά Μετατρέψιμη
Ομολογία, το οποίο ισούται με 110% της Τιμής Έκδοσης, και τους αναλογούντες τόκους
από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.
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περιγραφή του
υποκείμενου
περιουσιακού
στοιχείου στο οποίο
βασίζεται
• ημερομηνία λήξης
και τρόπος
απόσβεσης του
δανείου,
περιλαμβανομένων
των διαδικασιών
εξόφλησης
• αναφορά της
απόδοσης
• όνομα του
εκπροσώπου των
κατόχων χρεωστικών
τίτλων

Ημερομηνίες Εκτοκισμού
Η Εκδότρια θα καταβάλει στους Ομολογιούχους τόκο επί της ονομαστικής αξίας κάθε
Μετατρέψιμης Ομολογίας, από την Ημερομηνία Έκδοσης. Ο τόκος θα καταβάλλεται
δεδουλευμένος ανά ημερολογιακό τρίμηνο και συγκεκριμένα την 31η Μαρτίου, την 30η
Ιουνίου, την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ως πρώτη
Ημερομηνία Εκτοκισμού ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2016και ως τελευταία η Ημερομηνία
Λήξης.
Ημερομηνία Λήξης του ΜΟΔ
Η ένατη επέτειος της Ημερομηνίας Έκδοσης. Πρόωρη λήξη του ΜΟΔ δύναται να επέλθει
ιδίως σε περίπτωση καταγγελίας του ΜΟΔ, ολικής πρόωρης αποπληρωμής του ΜΟΔ
σύμφωνα με τους Όρους , μετατροπής του συνόλου των Μετατρέψιμων Ομολογιών ή σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακύρωσης του συνόλου των Μετατρέψιμων Ομολογιών
σύμφωνα με τους Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.
Μετατροπή των Ομολογιών σε Νέες Μετοχές
Οι Ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολογιών σε
Νέες Mετοχές εντός τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου ήτοι εντός
τριάντα ημερών από την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου, την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η
Δεκεμβρίου εκάστου έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης
Κάθε μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία θα παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής
της σε μία (1) Νέα Μετοχή προς τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30). Σε περίπτωση (α)
αύξησης (διάσπασης/split) ή συνένωσης (μείωσης/reverse split) του αριθμού των κοινών
μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας με μείωση ή αύξηση της
ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής αντίστοιχα, (β) συγχώνευσης της Εκδότριας με
απορρόφηση άλλης εταιρείας ή από άλλη εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο θα
αναπροσαρμόζει τον Λόγο Μετατροπής και την Τιμή Μετατροπής, σύμφωνα με τη σχέση
ανταλλαγής παλαιών και νέων μετοχών, ούτως ώστε να παραμένουν ακέραια τα
δικαιώματα των Ομολογιούχων.
Σε περίπτωση μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών σε Νέες Μετοχές, οφείλονται
τόκοι για την περίοδο από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την Ημερομηνία
Μετατροπής, ενώ αποσβένεται η υποχρέωση της Εκδότριας να καταβάλει το κεφάλαιο και
την Απόδοση των Μετατρέψιμων Ομολογιών ως προς τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα
Μετατροπής.
Με την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής, οι Μετατρέψιμες Ομολογίες ως προς τις
οποίες ασκείται το Δικαίωμα Μετατροπής ακυρώνονται και επέρχεται αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας ίση με την συνολική ονομαστική αξία των
Μετατρέψιμων Ομολογιών που μετατράπηκαν σε Νέες Μετοχές.
Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της μετατροπής θα είναι πλήρως
αποπληρωμένες και θα κατατάσσονται από κάθε άποψη συμμέτρως με τις πλήρως
αποπληρωμένες κοινές μετοχές της Εκδότριας.
Διαδικασίες εξόφλησης του ΜΟΔ
Πληρωμή του οφειλόμενου κεφαλαίου, της Απόδοσης και τόκων επί των Μετατρέψιμων
Ομολογιών θα γίνεται στον Πληρεξούσιο Καταβολών κατά την Ημερομηνία
Αποπληρωμής, τις Ημερομηνίες Εκτοκισμού ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία οφειλής
δυνάμει του ΜΟΔ, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α.
και τον Κανονισμό Σ.Α.Τ., στην περίπτωση που δεν έχουν προηγουμένως μετατραπεί ή
αγοραστεί οι Μετατρέψιμες Ομολογίες.
Η Εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης, ολικής ή μερικής, αποπληρωμής σε κάθε
ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των Ομολογιούχων, του
Πληρεξουσίου Καταβολών, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Χ.Α. με
δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
πριν από την πρόωρη αποπληρωμή και γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον
Κανονισμό Σ.Α.Τ.
Σε περίπτωση πρόωρης μερικής αποπληρωμής του ΜΟΔ, η πρόωρη αποπληρωμή θα
αφορά ποσό που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών ο οποίος θα
κατανέμεται μεταξύ των Ομολογιούχων κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο ΜΟΔ. Σε
περίπτωση που ο αριθμός των Μετατρέψιμων Ομολογιών ενός ή περισσοτέρων
Ομολογιούχων που πρόκειται να προπληρωθούν μερικώς είναι μη ακέραιος, η μερική
πρόωρη αποπληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από στρογγυλοποίηση των
μεγαλυτέρων κλασματικών δικαιωμάτων στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό μέχρι
συμπληρώσεως του συνολικού αριθμού των Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα
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αποπληρωθούν κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση της Εκδότριας.
Στην περίπτωση της ως άνω πρόωρης αποπληρωμής, η Εκδότρια θα αποδίδει της
Ομολογιούχους, πέραν του κεφαλαίου και της Απόδοσης που αντιστοιχεί της
Μετατρέψιμες Ομολογίες που προπληρώνει, και της αναλογούντες δεδουλευμένους
τόκους επί αυτών από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την ημερομηνία που
πραγματοποιείται η πρόωρη αποπληρωμή.
Στην πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν οι Ομολογιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι
στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημερομηνία της οικείας ετήσιας επετείου από την
Ημερομηνία Έκδοσης υπό την προϋπόθεση μη άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής.
Οι Ομολογιούχοι δεν έχουν δικαίωμα πρόωρης, ολικής ή μερικής, εξόφλησης.
Η Εκδότρια δικαιούται κατά την κρίση της να επαναγοράσει ολικώς ή μερικώς
Μετατρέψιμες Ομολογίες για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί Δικαίωμα Μετατροπής σύμφωνα
με το άρθρο 2, παράγραφος 2 και 3 του Ν. 3156/2003 με σκοπό τη μείωση των
υποχρεώσεών της από το ΜΟΔ. Μετατρέψιμες Ομολογίες που τυχόν επαναγορασθούν
κατά τα ανωτέρω, θα ακυρώνονται και δε θα επανεκδίδονται. Το Δικαίωμα Προαιρετικής
Επαναγοράς δύναται να ασκείται υπό τους περιορισμούς του Ν. 3156/2003 κατόπιν
ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και κατόπιν προσήκουσας
προηγούμενης ενημέρωσης των Ομολογιούχων, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων
και του Πληρεξουσίου Καταβολών.
Απόδοση
€0,33 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, ήτοι το 110% της Τιμής Έκδοσης, ενώ η απόδοση κατά
τη λήξη (Yield to Maturity) διαμορφώνεται σε 2,03%.
Εκπρόσωπος Ομολογιούχων
Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
Γ.10

Γ.11

Γ.9 και τα ακόλουθα
• εάν η πληρωμή των
τόκων που παράγει η
κινητή αξία συνδέεται
με παράγωγο(-α)
μέσο(-α), να δοθούν
σαφείς και πλήρεις
εξηγήσεις που να
επιτρέπουν στους
επενδυτές να
κατανοήσουν τον
τρόπο με τον οποίο η
επένδυσή τους
επηρεάζεται από την
αξία του ή των
υποκείμενων
παράγωγων μέσων,
ιδίως στις
περιπτώσεις στις
οποίες οι κίνδυνοι
είναι
περισσότερο
εμφανείς.
Διευκρίνιση εάν οι
προσφερόμενες
κινητές αξίες
αποτελούν ή θα
αποτελέσουν
αντικείμενο αίτησης
εισαγωγής προς
διαπραγμάτευση,
ενόψει της διανομής
τους σε ρυθμιζόμενη
αγορά ή σε άλλες
ισοδύναμες αγορές
με διευκρίνιση των εν
λόγω αγορών.

Δεν ισχύει

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Κατηγορία
Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. κατόπιν
απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΕΧΑΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που
θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και ο Κανονισμός Χ.Α.
Ενότητα Δ — Κίνδυνοι

Δ.1

Κύριες πληροφορίες
σχετικά με τους
βασικούς κινδύνους
που αφορούν ειδικά
στον εκδότη ή στον
τομέα

Α. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και
τον κλάδο δραστηριότητάς του
 Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η αβεβαιότητα για την
αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν
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δραστηριότητάς του.
































την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της
δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου.
Η οικονομική κατάσταση, οι προοπτικές και η δυνατότητα συνέχισης της
δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου εξαρτώνται και από
την κάλυψη του ΜΟΔ και την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης.
Η αθέτηση όρων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ από την Εταιρεία και τη Forthnet Media και
ενδεχόμενη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους προς τις οικείες Δανείστριες Τράπεζες
για τη ρύθμιση ή την άρση των συνεπειών αυτής θα μπορούσε να έχει ουσιώδη
δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στις
προοπτικές του Ομίλου.
Η ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οικονομική κατάσταση και οι
προοπτικές του εξαρτώνται επίσης και από την ικανότητά του να εξυπηρετεί
προσηκόντως τον υψηλό τραπεζικό δανεισμό του μετά την ολοκλήρωση της
Αναχρηματοδότησης και να συμμορφώνεται με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και
τους λοιπούς όρους των Νέων ΚΟΔ, οι οποίοι θα προσδιοριστούν και εξειδικευθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων για την
έκδοση και κάλυψη των Νέων ΚΟΔ.
Τυχόν πρόωρη λήξη ή μη ανανέωση δικαιωμάτων περιεχομένου που λήγουν ή
αδυναμία εμπλουτισμού του υφιστάμενου προγράμματος του Ομίλου θα έχει ουσιώδη
δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά
αποτελέσματα και στις προοπτικές του.
Έκθεση σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
Ο Όμιλος βασίζεται στο στελεχιακό δυναμικό και προσωπικό του.
Αλλαγές στη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία ενδέχεται να έχουν ουσιώδη
δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και
στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Βασικοί Μέτοχοι δύνανται να επηρεάσουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που
αφορούν τον Όμιλο και τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους ενδέχεται να έχει ουσιώδη
επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά
αποτελέσματα και στις προοπτικές του.
Η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου ενδέχεται να είναι ανεπαρκής, να μην
αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη και ο Όμιλος να μην έχει την
προσδοκώμενη απόδοση από επενδύσεις του που έχουν ολοκληρωθεί ή συμβατικά
αναληφθεί.
Η λειτουργία και ανάπτυξη του Ομίλου και η δυνατότητά του να παρέχει υπηρεσίες σε
συνδρομητές εξαρτάται από τον πάροχο με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά.
Η ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί τους υφιστάμενους πελάτες και να προσελκύει
νέους εξαρτάται από τη δική του ικανότητα να ανταποκριθεί επιτυχημένα στις
απαιτήσεις της αγοράς αλλά και ενδεχομένως από άλλους παράγοντες που εκφεύγουν
του ελέγχου του.
Εάν ο Όμιλος δεν κατορθώσει να διασυνδεθεί αποδοτικά από άποψη κόστους ή
γενικότερα με άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ίσως δεν μπορέσει να
παρέχει τις υπηρεσίες του.
Ο Όμιλος ενδέχεται να μην μπορέσει να προστατεύσει αποτελεσματικά την βιομηχανική
και πνευματική του ιδιοκτησία, γεγονός που μπορεί να επιφέρει πλήγμα στην εταιρική
του ταυτότητα, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες του.
Ο Όμιλος εξαρτάται από την αξιοπιστία των δικών του δικτύων ή των δικτύων τρίτων,
και οι βλάβες του συστήματος ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας και η μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα σήματα του προγράμματός του ενδέχεται να
οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και εσόδων.
Η ικανότητα του Ομίλου να παρέχει υπηρεσίες στους συνδρομητές και να διατηρεί
υψηλό το επίπεδο ποιότητας αυτών εξαρτάται από τη δυνατότητα συντήρησης και
υποστήριξης κρίσιμου εξοπλισμού.
Ο Όμιλος βασίζεται σε τρίτους για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών του
σε πελάτες λιανικής.
Η επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων / κινδύνων ή/και η αδυναμία, η Εταιρεία
ή/και οποιοδήποτε ασφαλιζόμενο μέλος του Ομίλου να αποζημιωθεί άμεσα και στο
ακέραιο δύνανται να επιδράσουν αρνητικά στη λειτουργία, στα αποτελέσματα και στην
οικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Ο βαθμός διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών συνδρομητικής
τηλεόρασης ενδέχεται να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο για διάφορους
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Δ.3

Κύριες πληροφορίες
σχετικά με τους
βασικούς κινδύνους
που αφορούν ειδικά
στις κινητές αξίες.

λόγους με αποτέλεσμα, εφόσον δεν υπάρξη αντίστοιχη ζήτηση, να επηρεασθούν
αρνητικά η επιχειρηματική δραστηριότητα, η οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά
αποτελέσματα και οι προοπτικές του Ομίλου.
 Ο τομέας τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται
από έντονο ανταγωνισμό.
 Ο Όμιλος ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τις επιπτώσεις των ραγδαίων
τεχνολογικών αλλαγών.
 Το νομοθετικό, κανονιστικό ρυθμιστικό περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς και είναι
αβέβαιο.
 Οι δύο βασικές, αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο της δραστηριότητας του
Ομίλου, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, ήτοι η Ε.Ε.Τ.Τ. και το ΕΣΡ, δύνανται, ιδίως σε
περίπτωση ιδιαίτερα σημαντικών και επανειλημμένων παραβάσεων, να
τροποποιήσουν, να αναστείλουν ή και να ανακαλέσουν τις χορηγηθείσες άδειες στα
εποπτευόμενα από αυτές μέλη του Ομίλου, να αρνηθούν την χορήγηση νέων αδειών ή
να επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμα, εάν αυτά τα μέλη του Ομίλου δεν
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.
 Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και οι συναφείς
κυρώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη
φήμη του Ομίλου.
 Ο Όμιλος θα μπορούσε να χάσει κάποια από τα πιο σημαντικά δικαιώματα
προγραμμάτων εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι εθνικές αρχές προστασίας του
ανταγωνισμού δεν επιτρέψουν την απόκτηση μακροπρόθεσμων, αποκλειστικών
δικαιωμάτων αναμετάδοσης.
 H Εταιρεία δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι θα διανείμει μέρισμα στο μέλλον.
Β. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές εξελίξεις
 Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και αβεβαιότητες στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει
δυσμενώς τον Όμιλο και πιθανόν να συνεχίσουν να επιδρούν αρνητικά στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά
αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.
 Η τρέχουσα οικονομική κρίση μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του
Ομίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια όσο και στο κόστος δανεισμού του, γεγονός
που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην
οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.
 Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη ή και την ΕΕ και μετάβαση σε
εθνικό νόμισμα αναμένεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας,
στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και την αγοραία αξία των Μετοχών και των
Μετατρέψιμων Ομολογιών.
 Oι ενδεχόμενες επιπτώσεις του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου
για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΈ, για την Ελλάδα δεν δύνανται να
προβλεφθούν και θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικές επηρεάζοντας δυσμενώς
αρνητικά κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
 Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά.
Γ. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες
 Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς τους
Ομολογιούχους κατόπιν καταγγελίας του ΜΟΔ σύμφωνα με τους όρους του, θα
μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική
κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.
 Τυχόν αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας και της Forthnet Media συνεπεία και της
μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών σε Νέες Μετοχές υπόκειται στην έγκριση
των Δανειστριών Τραπεζών υπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ.
 Δεν θα δοθεί αποζημίωση για Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα ασκηθούν ενώ
ενδέχεται να μην υπάρξει ενεργή διαπραγμάτευση σε σχέση με αυτά.
 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής.
 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες μπορεί να μην είναι κατάλληλη επένδυση για όλους τους
επενδυτές.
 Η μη ύπαρξη περιορισμών έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών στο μέλλον οι οποίες θα
φέρουν ίδια δικαιώματα με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, μπορεί να επιφέρει αρνητικές
συνέπειες στους Ομολογιούχους.
 Η έκδοση του ΜΟΔ ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την τιμή των Υφιστάμενων
Μετοχών.
 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες δεν παρέχουν εξασφάλιση στους Ομολογιούχους.
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 Οι επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα εμπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο.
Δ. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις υποκείμενες κινητές αξίες
 Η τιμή της Μετοχής ενδέχεται να σημειώσει σημαντικές διακυμάνσεις, γεγονός που
μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τους Μετόχους της Εταιρείας.
 Η μη πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην ενότητα 3.1.2.6 του
Κανονισμού του Χ.Α. για αναθεώρηση της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης θα είχε
ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της θέσης των Μετοχών στην εν λόγω κατηγορία.
Ενότητα E – Προσφορά
E.2β

Λόγοι της
προσφοράς και της
χρήσης των
εσόδων όταν αυτοί
διαφέρουν από την
πραγματοποίηση
κέρδους ή/και την
αντιστάθμιση
ορισμένων
κινδύνων

Δυνάμει της Απόφασης Έκδοσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την
έκδοση του ΜΟΔ για την άντληση μέχρι και €99.087.466,50 το οποίο είναι και το καθαρό
εκτιμώμενο ποσό της έκδοσης, δεδομένου ότι τα έξοδα που συνδέονται με αυτήν θα
καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα της Εταιρείας.
Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως εξής:
α) Για την χρηματοδότηση της Υποχρέωσης Αποπληρωμής συνολικού ύψους €70 εκατ.
στο πλαίσιο της Αναχρηματοδότησης προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας και
της Forthnet Media υπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ. Ειδικότερα, ποσό €21.538.462 θα
χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υποχρέωσης της Fοrhtnet και ποσό €48.461.538
για την αποπληρωμή υποχρέωσης της FM. Αναφορικά με την εξόφληση της ανωτέρω
υποχρέωσης της FM, τα απαιτούμενα προς τούτο κεφάλαια θα της διοχετευθούν από
την Εταιρεία είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της είτε μέσω διεταιρικού
δανείου.
β) Το υπόλοιπο ποσό ύψους €29.087.466,50 θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των
ταμειακών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το ΜΟΔ καλυφθεί μερικώς και το Διοικητικό
Συμβούλιο πιστοποιήσει τη μερική κάλυψη του ΜΟΔ σύμφωνα με τον Όρο 1.8.4 του
Προγράμματος του ΜΟΔ, τα κεφάλαια που θα έχουν αντληθεί τελικώς θα διατεθούν κατά
προτεραιότητα για την καταβολή του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού ή οποιουδήποτε ποσού
τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση της νέας συμφωνίας Αναχρηματοδότησης κατά τα
διαλαμβανόμενα σε αυτόν το όρο, το δε υπόλοιπο, εφόσον υφίσταται, αναμένεται να
διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει την Ε.Χ.Α.Ε. καθώς και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του
ΜΟΔ, σύμφωνα με τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε, και
8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.3.9 του
Κανονισμού Χ.Α. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων
κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του
Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση του
προορισμού των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω του ΜΟΔ και για κάθε επιπρόσθετη
σχετική πληροφόρηση θα τηρήσει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται στην
ισχύουσα νομοθεσία.

E.3

Περιγραφή των
όρων και
προϋποθέσεων της
προσφοράς.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που
σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΜΟΔ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις.
Σύμφωνα με την Απόφαση Έκδοσης σε συνδυασμό με τις από 25.7.2016 και 13.9.2016
αποφάσεις του Δ.Σ., Δικαίωμα Προτίμησης για την απόκτηση Μετατρέψιμων Ομολογιών
με αναλογία τρεις (3) Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε μία (1) Υφιστάμενη Μετοχή, θα
έχουν οι ακόλουθοι Δικαιούχοι:
(α) όλοι οι κάτοχοι Υφιστάμενων Μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
μετόχων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (record
date), όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται κατωτέρω και θα ανακοινωθεί από την
Εκδότρια σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α., και
(β) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους
στο Χ.Α.
Στους Δικαιούχους που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους,
παρέχεται Δικαίωμα Προεγγραφής, ήτοι το δικαίωμα για την απόκτηση Μετατρέψιμων
Ομολογιών που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων
Προτίμησης από τους Δικαιούχους χωρίς περιορισμό, με ανώτατο όμως όριο το σύνολο
των εκδοθησόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών στην Τιμή Έκδοσης.
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Οι ασκήσαντες προσηκόντως το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν
προκύψουν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες, ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων
Μετατρέψιμων Ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από
αυτούς, οι εν λόγω Δικαιούχοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση τον αριθμό
των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο
των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των Αδιάθετων Μετατρέψιμων
Ομολογιών.
Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων
Προεγγραφής, παραμένουν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες το Διοικητικό Συμβούλιο
θα επιδιώξει να τις διαθέσει κατά την κρίση του στην Τιμή Έκδοσης με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
Τα σενάρια έκδοσης – ματαίωσης του ΜΟΔ καθώς και οι περιπτώσεις άτοκης επιστροφής
κεφαλαίων που θα έχουν καταβληθεί από τους οικείους επενδυτές για την απόκτηση, κατά
περίπτωση, Μετατρέψιμων Ομολογιών ή Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών, έχουν ως
εξής:
(Α)

Άντληση €70 εκατ. και άνω μέσω του ΜΟΔ
Ισχύει το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης – Πιστοποίηση (μερικής ή ολικής)
κάλυψης
Σε αυτήν την περίπτωση θα ισχύουν οι βασικοί όροι του Πλαισίου Αναχρηματοδότησης,
και το Διοικητικό Συμβούλιο θα πιστοποιήσει τη μερική ή ολική κάλυψη του ΜΟΔ, ανάλογα
με το ύψος των κεφαλαίων που θα έχουν αντληθεί τελικώς. Εάν το ΜΟΔ υπερκαλυφθεί
μέσω της άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα επιστραφεί το ποσό που θα ισούται
με το γινόμενο της Τιμής Έκδοσης επί τον αριθμό των Αδιάθετων Μετατρέψιμων
Ομολογιών, οι οποίες δεν θα έχουν κατανεμηθεί τελικώς σε κάθε εγγραφέντα επενδυτή
μείον τυχόν επιβαρύνσεις.
(Β)

Άντληση λιγότερων από €70 εκατ. μέσω του ΜΟΔ

Β.(1)

Μη επίτευξη συμφωνίας επί νέων όρων για την Αναχρηματοδότηση Ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ
Σε αυτήν την περίπτωση, η έκδοση του ΜΟΔ θα ματαιωθεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στον
Όρο 1.8.4., και θα επιστραφεί το ποσό που θα ισούται με το γινόμενο της Τιμής Έκδοσης
επί τον αριθμό των, κατά περίπτωση, Μετατρέψιμων Ομολογιών, για τις οποίες θα έχει
εγγραφεί ο οικείος επενδυτής, μείον τυχόν επιβαρύνσεις.
Β.(2)

Επίτευξη συμφωνίας επί νέων όρων για την Αναχρηματοδότηση

Σε αυτήν την περίπτωση, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Όρο 1.8.4., η Εκδότρια προτίθεται
να ζητήσει την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της Αναχρηματοδότησης υπό το φως και
του ποσού των κεφαλαίων που θα έχουν αντληθεί. Με την ολοκλήρωση της
επαναδιαπραγμάτευσης, η Εκδότρια θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό μέσω της
έκδοσης ενός μοναδικού συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου σχετικά με τους
νέους αυτούς όρους και οι εγγραφέντες επενδυτές θα δικαιούνται να υπαναχωρήσουν
εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση αυτού του συμπληρώματος, σύμφωνα
με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας θα εκτιμήσει
την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί υπό το πρίσμα των νέων όρων
Αναχρηματοδότησης, του ποσού που θα έχει αντληθεί τελικώς μέσω του ΜΟΔ και των εν
γένει προοπτικών του Ομίλου, και θα αποφασίσει, κατά τη διακριτική ευχέρειά του, είτε τη
ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ είτε την πιστοποίηση της μερικής κάλυψής του, κατά τα
άρθρα 3α παράγραφος 3 και 13α παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση
ματαίωσης της έκδοσης του ΜΟΔ, θα επιστραφεί το ποσό που θα ισούται με το γινόμενο
της Τιμής Έκδοσης επί τον αριθμό των, κατά περίπτωση, Μετατρέψιμων Ομολογιών, για
τις οποίες θα έχει εγγραφεί ο οικείος επενδυτής, μείον τυχόν επιβαρύνσεις.
Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του ΜΟΔ είναι η 24.10.2016, η
Εταιρεία θα αποδώσει στους εγγραφέντες ατόκως τα κεφάλαια που θα έχουν καταβάλει
(μείον τυχόν επιβαρύνσεις), σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντός τριών εργάσιμων ημερών
από τη ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ ή την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής κάλυψής
του, ανάλογα με την περίπτωση.
Σύμφωνα με την Απόφαση Έκδοσης σε συνδυασμό με την από 25.7.2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η Εκδότρια αντλήσει μέσω του ΜΟΔ
τουλάχιστον το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ήτοι τουλάχιστον €70 εκατ., το Διοικητικό
Συμβούλιο θα πιστοποιήσει τη μερική κάλυψη του ΜΟΔ κατ΄ άρθρα 3α παρ. 3 και 13α
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παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟΔ και τη διάθεση τυχόν
Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, σε οποιαδήποτε περίπτωση δημοσίευσης
συμπληρώματος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί
για την απόκτηση Μετατρέψιμων Ομολογιών θα δικαιούνται να υπαναχωρήσουν το
αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.
E.4

Περιγραφή τυχόν
συμφερόντων που
επηρεάζουν
σημαντικά την
έκδοση/
προσφορά,
περιλαμβανομένων
των
συγκρουόμενων
συμφερόντων.

Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εκδότριας και των φυσικών και
νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση του ΜΟΔ.
Ο Σύμβουλος Έκδοσης δηλώνει ότι δεν έχει συμφέροντα τα οποία δύνανται να
επηρεάσουν σημαντικά την παρούσα έκδοση του ΜΟΔ. Ο Σύμβουλος Έκδοσης δηλώνει
ότι θα λάβει αμοιβές που σχετίζονται με την παρούσα έκδοση του ΜΟΔ. Περαιτέρω, ο
Σύμβουλος Έκδοσης και οι συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες έχουν συνάψει
χρηματοοικονομικές συμβάσεις στα πλαίσια της συνήθους συναλλακτικής δραστηριότητας
της Εταιρείας με εταιρείες του ομίλου ALPHA BANK οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι
ακόλουθες: σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, έκδοση εγγυητικών
επιστολών πάσης φύσεως, συμμετοχή στο κοινά ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της
Εταιρείας και της Forthnet Media και σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επιπλέον η
Alpha Bank αποτελεί μία εκ των Δανειστριών Τραπεζών που συμμετέχουν στην
Αναχρηματοδότηση, στο πλαίσιο της οποίας, εφόσον συγκεντρωθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο
Ποσό, ποσοστό 23,5% αυτού θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανειακών
υποχρεώσεων προς την Αlpha Βank υπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ. Επιπλέον, ο Σύμβουλος
Έκδοσης δεν κατέχει μετοχές της Εκδότριας και δεν έχει οποιαδήποτε συμφωνία με τους
Βασικούς Μετόχους, πλην ενδεχόμενων δανειοληπτικών και χρηματιστηριακών
συμβάσεων στα πλαίσια τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Η Δικηγορική Εταιρεία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ, δηλώνει ότι δεν συνδέεται και
δεν διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρείας και τις συνδεδεμένες με
αυτήν εταιρείες (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920).
Τέλος, η ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α.Ε., δηλώνει ότι τόσο αυτή, όσο και οι εταίροι της, δεν συνδέονται και δεν διατηρούν
οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες
πέραν της ιδιότητάς τους ως ανεξάρτητοι τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας και
ορισμένων εκ των θυγατρικών της.

E.7

Εκτιμώμενα έξοδα
που χρεώνονται
στον επενδυτή από
τον εκδότη ή τον
προσφέροντα

Δε συντρέχει
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2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η επένδυση σε Μετατρέψιμες Ομολογίες ενέχει κινδύνους. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες
που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να
εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε
Μετατρέψιμες Ομολογίες. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται
παρακάτω, ο Όμιλος, η οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και οι
προοπτικές του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να
μειωθεί η αγοραία αξία και η τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών ή/και των Μετατρέψιμων
Ομολογιών, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους κάθε επένδυσης σε οποιαδήποτε
από αυτές τις κινητές αξίες. 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 του Ομίλου. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν
παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα
επέλευσης οποιουδήποτε από αυτούς.
2.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και
τον κλάδο δραστηριότητάς του

Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από
την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η αβεβαιότητα για την
αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν
την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της
δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου.
Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης του
Ομίλου δεν επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του για τους επόμενους 12 μήνες από
την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ανάγκες του Ομίλου σε κεφάλαια κίνησης ανέρχονται σε €352,8 εκατ.
και προέρχονται από τον συνυπολογισμό, αφενός των εκτιμώμενων τρεχουσών ταμειακών
αναγκών ύψους €27,8 εκατ. για τους επόμενους 12 μήνες, αφετέρου της αποπληρωμής των
συμβατικών υποχρεώσεων ύψους €325 εκατ. που απορρέουν από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, από
τα οποία €202,5 εκατ. έληξαν στις 31.12.2015, €57,5 εκατ. έληξαν στις 30.6.2016, ενώ €10
εκατ. και €55 εκατ. λήγουν στις 31.12.2016 και στις 30.6.2017, αντίστοιχα. Για την
αντιμετώπιση της ως άνω ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, στις
21.6.2016:
(α) ενέκρινε τα κείμενα των βασικών όρων (term sheets) για την Αναχρηματοδότηση
συνολικού ύψους €255 εκατ. (βλ. αναλυτικά ενότητα 3.15.2.3 «Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης»
και
(β) ενέκρινε, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28.6.2011 Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την έκδοση του ΜΟΔ ύψους έως και €99.087.466,50.
Ειδικότερα, η δομή της Αναχρηματοδότησης συνίσταται στα ακόλουθα:
(i) Στην έκδοση του Νέου ΚΟΔ 1 από την Εταιρεία, ήτοι ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με συνδιοργανώτριες
τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα
Αττικής. Το Νέο ΚΟΔ 1 θα έχει οκταετή διάρκεια με τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη
ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του
Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και θα εκδοθεί με την εγγύηση της FM.
(ii) Στην έκδοση του Νέου ΚΟΔ 2 από τηv FM, ήτοι ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με συνδιοργανώτριες
τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα. Το Νέο
ΚΟΔ 2 θα έχει οκταετή διάρκεια με τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη ημερομηνία καταβολής
χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον
περιθωρίου και θα εκδοθεί με την εγγύηση της Εταιρείας.
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Η έκδοση των Νέων ΚΟΔ και η κάλυψή τους από οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες τελούν
υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις που ταυτίζονται ουσιωδώς με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των Υφιστάμενων ΚΟΔ, πλέον της Υποχρέωσης Αποπληρωμής, ήτοι της
υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει €21.538.462 και της υποχρέωσης της FM να
αποπληρώσει €48.461.538, ήτοι συνολικά €70 εκατ. προς εξόφληση ισόποσων
υποχρεώσεών τους από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ.
Η Διοίκηση θεωρεί ότι η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ
κατά €70 εκατ. διά της καταβολής του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού το οποίο θα επιδιώξει να
αντλήσει μέσω του ΜΟΔ, η αναδιάρθρωση των υπολοίπων €255 εκατ. από τα Υφιστάμενα
ΚΟΔ μέσω της έκδοσης των Νέων ΚΟΔ και η τριετής περίοδος χάριτος για την καταβολή
χρεολυτικών δόσεων που προβλέπονται στα κείμενα των βασικών όρων (term sheets) για την
Αναχρηματοδότηση, καλύπτουν το έλλειμμα των €325 εκατ. το οποίο απορρέει από τα
Υφιστάμενα ΚΟΔ από το σύνολο του ελλείμματος των €352,8 εκατ. Για το υπολειπόμενο
ποσό ύψους €27,8 εκατ., η Διοίκηση της Εταιρείας θα επιδιώξει να το καλύψει με τις
κατωτέρω ενέργειες.
Δια της εκδόσεως του ΜΟΔ ύψους έως και €99.087.466,50, επιδιώκεται αφενός μεν η
χρηματοδότηση της Υποχρέωσης Αποπληρωμής συνολικού ύψους €70 εκατ., αφετέρου δε η
κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης. Περαιτέρω, η επιτυχής
κάλυψη του ΜΟΔ εξαρτάται από τη συμμετοχή των Μετόχων και ιδίως των Βασικών
Μετόχων, τις προθέσεις των οποίων δεν γνωρίζει η Εταιρεία. Εάν οι Βασικοί Μέτοχοι
συμμετάσχουν στην έκδοση του ΜΟΔ, ασκώντας πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που
τους αναλογούν, το ΜΟΔ θα καλυφθεί κατά το ποσό των περίπου €84 εκατ., υπερβαίνοντας
το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν περαιτέρω κάλυψη του ΜΟΔ σε
περίπτωση άσκησης Δικαιωμάτων Προεγγραφής από αυτούς ή άσκησης Δικαιωμάτων
Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής από τους λοιπούς Μετόχους. Επιπλέον, η
Εταιρεία θα επιδιώξει να διαθέσει τυχόν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες μέσω της
Ιδιωτικής Τοποθέτησης, όμως, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
είναι αβέβαιο εάν οι σχετικές προσπάθειες της Forthnet ευοδωθούν τελικώς.
Λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ταμειακό έλλειμμα των
€27,8 εκατ., εάν καλυφθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό μέσω του ΜΟΔ και ολοκληρωθεί η
Αναχρηματοδότηση σύμφωνα με τους όρους αυτής, η Διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη
οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει λόγω μη πλήρους κάλυψης του ΜΟΔ, μεταξύ του ποσού
που θα αντληθεί πέραν του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και μέχρι το ύψος του ταμειακού
ελλείμματος όπως αυτό έχει προσδιορισθεί ανωτέρω, ήτοι μέχρι €27,8 εκατ., με περαιτέρω
μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των
προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων
κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Όμως, ακόμα και εάν αντληθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό μέσω του ΜΟΔ αλλά δεν
τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς οι ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης, λόγω της
αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και της
αβεβαιότητας ως προς την υλοποίηση αυτών των ενεργειών (ιδιαίτερα δε όσων δεν
εξαρτώνται αποκλειστικά από τη Διοίκηση), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή
μερική κάλυψη του ταμειακού ελλείμματος του Ομίλου σε κεφάλαια κίνησης, τότε ενδέχεται να
επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου και να
ανακύψει ζήτημα σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του, όπως,
ενδεικτικά, να απολεσθούν δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης περιεχομένου, να
ανακύψουν τεχνικές ή άλλες δυσλειτουργίες στις υποδομές του, να συρρικνωθεί σημαντικά η
πελατειακή βάση του και να μειωθούν ουσιωδώς οι ταμειακές εισροές του.
Εάν καλυφθεί μερικώς το ΜΟΔ αλλά δεν αντληθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ήτοι €70
εκατ., η Διοίκηση θα επιδιώξει αρχικά τη μείωση του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και την
επαναδιαπραγμάτευση των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης με τις οικείες
συνδιοργανώτριες τράπεζες, για την αποπληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων ύψους
€325 εκατ. που απορρέουν από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, χωρίς να δύναται να προεξοφληθεί το
αποτέλεσμα αυτής της επαναδιαπραγμάτευσης. Για το υπολειπόμενο ποσό ύψους
€27,8εκατ., η Διοίκηση της Εταιρείας θα επιδιώξει να το καλύψει με τις ανωτέρω ενέργειες.
Εάν η έκδοση του ΜΟΔ ματαιωθεί είτε γιατί δεν θα έχουν αντληθεί τελικώς κεφάλαια μέσω του
ΜΟΔ είτε γιατί θα έχουν αντληθεί κεφάλαια λιγότερα από το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό και δεν
θα έχει επιτευχθεί συμφωνία επί της μείωσης του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και της
36

επαναδιαπραγμάτευσης των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης, ή γιατί, συνεπεία της
συμφωνίας επί της μείωσης του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και της επαναδιαπραγμάτευσης
των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης, θα έχει υπαναχωρήσει σημαντικός αριθμός
επενδυτών κατ΄ εφαρμογή του Όρου 1.8.4 του Προγράμματος του ΜΟΔ, αρχικά η Διοίκηση
θα επιδιώξει να επιτύχει, ενδεικτικά, τη χρονική μετάθεση της αποπληρωμής των
(ληξιπρόθεσμων και μη) οφειλών της Εταιρείας και της Forthnet Media από τα Υφιστάμενα
ΚΟΔ και την περαιτέρω αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων των Δανειστριών Τραπεζών
από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ (ανοχή/ waiver), και παράλληλα να επαναδιαπραγματευθεί εκ νέου
τους βασικούς όρους και τη διάρκεια υλοποίησης της Αναχρηματοδότησης με τις οικείες
συνδιοργανώτριες τράπεζες. Επίσης, θα διερευνήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων
μέσω εναλλακτικών πηγών και ενεργειών χρηματοδότησης, όπως, ενδεικτικά, αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διεθνής δανεισμός και αξιοποίηση περιουσιακών
στοιχείων του Ομίλου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση της νέας συμφωνίας Αναχρηματοδότησης, εφόσον
συντρέξει τέτοια περίπτωση, καθώς και την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο
κίνησης λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες συνθήκες όπως θα έχουν διαμορφωθεί.
Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με την υλοποίηση και το αποτέλεσμα των
ανωτέρω ενεργειών, εάν οι προσπάθειες της Διοίκησης δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν
ανεπαρκείς και η Αναχρηματοδότηση (υπό τους υφιστάμενους ή τυχόν νέους όρους) δεν
ολοκληρωθεί, οι Δανείστριες Τράπεζες θα δικαιούνται να καταγγείλουν τα Υφιστάμενα ΚΟΔ
και απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία και η Forthnet
Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, με αποτέλεσμα να
προκύπτει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της
Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, καθώς δύνανται να ληφθούν μέτρα, όπως
αναγκαστική εκτέλεση διά της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (την οποία
ρευστοποίηση η Διοίκηση θα επιδιώξει να αποτρέψει και αποκρούσει ασκώντας τα κατάλληλα
προ τούτο διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα), ή/και έτερα μέτρα εντός του υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου περί αφερεγγυότητας σε βάρος της Εταιρείας, της Forthnet Media και ενδεχομένως
των λοιπών μελών του Ομίλου, όπως κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση εν
λειτουργία ή ειδική διαχείριση.
Η οικονομική κατάσταση, οι προοπτικές και η δυνατότητα συνέχισης της
δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου εξαρτώνται και από
την κάλυψη του ΜΟΔ και την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης.
Κατά την 30.6.2016, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου υπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ ανερχόταν
σε €325 εκατ., από τα οποία €202,5 εκατ. έληξαν στις 31.12.2015, €57,5 εκατ. έληξαν στις
30.6.2016, ενώ €10 εκατ. και €55 εκατ. λήγουν στις 31.12.2016 και στις 30.6.2017,
αντίστοιχα.
Η αδυναμία της Εταιρείας και της FM να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους συνολικού ύψους
€260 εκατ. την 30.6.2016, από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ οι οποίες έχουν ήδη καταστεί
ληξιπρόθεσμες, η μη τήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών και λοιπών υποχρεώσεων και
η αμφιβολία ως προς τη δυνατότητά τους να εξοφλήσουν συνολικά €270 εκατ. στις
31.12.2016, είχαν ως συνέπεια το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου να
απεικονισθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεών του να υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
του, σύμφωνα με τις ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων
που έληξαν στις 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 και τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, που, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για την επάρκεια
του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, την έκβαση των συζητήσεων με τις Δανείστριες Τράπεζες
για την αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και την
τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οδήγησαν στη διατύπωση έμφασης θέματος
στις εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις σχετικά με τη δυνατότητα της συνέχισης της
δραστηριότητας του Ομίλου (βλ. και ενότητα 3.3.1 «Εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών
χρήσεων 2013, 2014, και 2015 και έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016»
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).
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Όπως προελέχθη (βλ. ενότητα 2.1 - Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους
επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η
αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του
υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της
δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου ανωτέρω), η Εταιρεία έχει
συμφωνήσει κείμενο βασικών όρων (term sheet), στο πλαίσιο της ανάθεσης εντολών
συντονισμού και συνδιοργάνωσης με τις οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες για την
Αναχρηματοδότηση, η υλοποίηση της οποίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την καταβολή του
Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού το οποίο η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντλήσει μέσω του ΜΟΔ.
Εάν δεν αντληθούν τελικώς κεφάλαια μέσω του ΜΟΔ ή δεν αντληθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο
Ποσό, ήτοι €70 εκατ., δεν τελεσφορήσουν οι προσπάθειες της Διοίκησης που αναφέρονται
ανωτέρω (βλ. ενότητα 2.1 «Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους
επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η
αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του
υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της
δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου») και στη δήλωση περί της
επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης (βλ. ενότητα 4.1 «Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου
κίνησης» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου) και δεν ολοκληρωθεί η Αναχρηματοδότηση
(υπό τους υφιστάμενους ή τυχόν νέους όρους), οι Δανείστριες Τράπεζες θα δικαιούνται να
καταγγείλουν τα Υφιστάμενα ΚΟΔ και απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους. Σε αυτήν την
περίπτωση, η Εταιρεία και η Forthnet Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των
Υφιστάμενων ΚΟΔ, με αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη
δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του
Ομίλου, καθώς δύνανται να ληφθούν μέτρα, όπως αναγκαστική εκτέλεση διά της
ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (την οποία ρευστοποίηση η Διοίκηση θα
επιδιώξει να αποτρέψει και αποκρούσει ασκώντας τα κατάλληλα προ τούτο διαθέσιμα ένδικα
βοηθήματα), ή/και έτερα μέτρα εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί
αφερεγγυότητας σε βάρος της Εταιρείας, της Forthnet Media και ενδεχομένως των λοιπών
μελών του Ομίλου, όπως κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία ή
ειδική διαχείριση.
Όμως, ακόμα και εάν τα ανωτέρω δεν επισυμβούν στην περίπτωση που η Εταιρεία αντλήσει
το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό (ή οποιοδήποτε άλλο ποσό τυχόν απαιτηθεί εάν οι όροι της
Αναχρηματοδότησης τροποποιηθούν, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση) μέσω του ΜΟΔ ή
έτερων πηγών χρηματοδότησης, αλλά δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς οι
ενέργειες της Διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη του
υπολοίπου ταμειακού ελλείμματος του Ομίλου σε κεφάλαια κίνησης (βλ. ενότητα 2.1 «Η
ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η αβεβαιότητα για την
αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν την
ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της
Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου»), τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα
αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου και να ανακύψει ζήτημα σχετικά με
την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του, όπως, ενδεικτικά, να απολεσθούν
δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης περιεχομένου, να ανακύψουν τεχνικές ή άλλες
δυσλειτουργίες στις υποδομές του, να συρρικνωθεί σημαντικά η πελατειακή βάση του και να
μειωθούν ουσιωδώς οι ταμειακές εισροές του.
Η αθέτηση όρων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ από την Εταιρεία και τη Forthnet Media και
ενδεχόμενη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους προς τις οικείες Δανείστριες
Τράπεζες για τη ρύθμιση ή την άρση των συνεπειών αυτής θα μπορούσε να έχει
ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και
στις προοπτικές του Ομίλου.
Η Εταιρεία και η Forthnet Media έχουν αθετήσει και ενδέχεται να εξακολουθήσουν να μην
συμμορφώνονται με ορισμένους σημαντικούς όρους των Υφιστάμενων ΚΟΔ μέχρι την
ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης (βλ. ενότητα 3.15.2.2 «Δανειακές Συμβάσεις» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).
Κατά το παρελθόν, η Εταιρεία και η Forthnet Media έχουν ζητήσει και λάβει από τις οικείες
Δανείστριες Τράπεζες είτε ρυθμίσεις, όπως χρονικές παρατάσεις για την εκπλήρωση των
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υποχρεώσεών τους, είτε τη συναίνεσή τους ή την επίδειξη ανοχής σχετικά με την αθέτηση
σημαντικών όρων των Υφιστάμενων ΚΟΔ, με πλέον πρόσφατη την περίπτωση αποδοχής
στις 13.9.2016 από τις οικείες Δανείστριες Τράπεζες των αιτημάτων της Εταιρείας και της
Forthnet Media για τη χρονική παράταση όλων των μεταξύ της 30 Ιουνίου 2016 και 30
Νοεμβρίου 2016 υποχρεώσεων για την αποπληρωμή χρεολυτικών δόσεων από τα
Υφιστάμενα ΚΟΔ έως τις 30 Νοεμβρίου 2016, για την μη τήρηση των όρων των Υφιστάμενων
ΚΟΔ που αφορούν σε χρηματοοικονομικούς δείκτες και στον ελάχιστο αριθμό συνδρομητών,
την υπέρβαση του δανεισμού τους συνεπεία της μερικής ή ολικής κάλυψης του ΜΟΔ και την
«αλλαγή ελέγχου» της Εταιρείας, όπως ο έλεγχος αυτός ορίζεται στις οικείες συμβάσεις των
Υφιστάμενων ΚΟΔ, συνεπεία της πρόσφατης αλλαγής στην μετοχική σύνθεση (βλ. ενότητα
3.15.2.2 «Δανειακές Συμβάσεις» και 3.25 «Βασικοί Μέτοχοι» του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου).
Πέραν των ανωτέρω, η Forthnet Media δεν συμμορφώνεται με έτερο όρο ενός εκ των
Υφιστάμενων ΚΟΔ που αφορά στο ελάχιστο ποσοστό κάλυψης του εκάστοτε ανεξόφλητου
κεφαλαίου αυτών των δανείων μέσω ενεχυριαζόμενων απαιτήσεών της έναντι τρίτων προς τις
οικείες Δανείστριες Τράπεζες (βλ. ενότητα 3.15.2.2 «Δανειακές Συμβάσεις» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου). Η Forthnet Media με το από 14.9.2016 αίτημά της προς τις οικείες
Δανείστριες Τράπεζες αιτήθηκε την επίδειξη ανοχής αναφορικά με την μη τήρηση από την
εταιρεία του παραπάνω όρου το οποίο εκκρεμεί.
Η αποδοχή των προηγούμενων αιτημάτων της Εταιρείας και της Forthnet Media δεν
καταλαμβάνει την ανωτέρω περίπτωση ούτε δύναται να προδικάσει τη θετική ανταπόκριση
των οικείων Δανειστριών Τραπεζών σε εκκρεμή ή νέα παρόμοια αιτήματα που ενδεχομένως
προκύψουν λόγω μη συμμόρφωσης με άλλους σημαντικούς όρους των Υφιστάμενων ΚΟΔ
μέχρι την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης. Εάν η Εταιρεία ή/και η Forthnet Media
αθετήσουν σημαντικούς όρους που προβλέπονται στα Υφιστάμενα ΚΟΔ και οι οικείες
Δανείστριες Τράπεζες δεν αποδεχθούν εκκρεμή ή νέα αιτήματα της Εταιρείας και της Forthnet
Media αναφορικά με τη μη συμμόρφωσή τους με τέτοιους όρους των Υφιστάμενων ΚΟΔ και
καταγγείλουν αυτά τα δάνεια πριν από την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης, η
Αναχρηματοδότηση και το ΜΟΔ ενδέχεται να ματαιωθούν, ενώ η Εταιρεία και η Forthnet
Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, και αυτά τα
ενδεχόμενα θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην
οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου, καθώς δύνανται να ληφθούν μέτρα,
όπως αναγκαστική εκτέλεση διά της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (την
οποία ρευστοποίηση η Διοίκηση θα επιδιώξει να αποτρέψει και αποκρούσει ασκώντας τα
κατάλληλα προ τούτο διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα), ή/και έτερα μέτρα εντός του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου περί αφερεγγυότητας σε βάρος της Εταιρείας, της Forthnet Media και
ενδεχομένως των λοιπών μελών του Ομίλου, όπως κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική
εκκαθάριση εν λειτουργία ή ειδική διαχείριση, και όσοι έχουν επενδύσει σε κινητές αξίες
εκδόσεως της Εταιρείας ή/και της Forthnet Media θα κινδυνεύσουν να απολέσουν την αξία της
επένδυσή τους.
Η ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οικονομική κατάσταση και οι
προοπτικές του εξαρτώνται επίσης και από την ικανότητά του να εξυπηρετεί
προσηκόντως τον υψηλό τραπεζικό δανεισμό του μετά την ολοκλήρωση της
Αναχρηματοδότησης και να συμμορφώνεται με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και
τους λοιπούς όρους των Νέων ΚΟΔ, οι οποίοι θα προσδιοριστούν και εξειδικευθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων για την
έκδοση και κάλυψη των Νέων ΚΟΔ.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της Forthnet Media έχουν εγκρίνει το Πλαίσιο
Αναχρηματοδότησης, σύμφωνα με τα κείμενα των βασικών όρων (term sheets) που
περιλαμβάνονται στην από 15.6.2016 πρόταση των συνδιοργανωτριών τραπεζών. Οι
ειδικότεροι όροι των Νέων ΚΟΔ, μεταξύ των οποίων και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, θα
προσδιοριστούν και εξειδικευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διαπραγμάτευση των
συμβατικών κειμένων για την έκδοση και κάλυψη των Νέων ΚΟΔ.
Ακόμα και εάν η έκδοση του ΜΟΔ είναι επιτυχής και υλοποιηθεί η Αναχρηματοδότηση, ο
τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας και της FM θα ανέλθει σε €255 εκατ. με τακτές
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ημερομηνίες αποπληρωμής αρχομένων από τις 31.12.2018, ενώ σύμφωνα με το Πλαίσιο
Αναχρηματοδότησης, η Εταιρεία και η FM θα υποχρεούνται να τηρούν, μεταξύ άλλων,
ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες υπολογιζόμενους σε επίπεδο Ομίλου, όπως,
ενδεικτικά, «EBITDA/Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι», «Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού
Δανεισμού/EBITDA», «Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων»
και «CashFlow/DebtService».
Περαιτέρω, όπως και τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, τα κείμενα των βασικών όρων (term sheets) της
Αναχρηματοδότησης περιέχουν όρο που θα δίδει δικαίωμα στις οικείες συνδιοργανώτριες
τράπεζες να καταγγείλουν τα Νέα ΚΟΔ όταν αυτά εκδοθούν και να απαιτήσουν την άμεση
εξόφλησή τους σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή του ποσοστού
συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και της Forthnet Media, που
τυχόν επέλθει χωρίς τη συναίνεσή των Δανειστριών Τραπεζών. Ο συγκεκριμένος όρος
αναμένεται ομοίως να διαμορφωθεί κατά τη διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων για
την έκδοση και κάλυψη των Νέων ΚΟΔ.
Εάν η Εταιρεία και η FM αθετήσουν το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των Νέων ΚΟΔ και
δεν συμμορφώνονται με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τους λοιπούς όρους αυτών
των δανείων όταν αυτά συναφθούν, περιλαμβανομένου και του όρου περί αλλαγής του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας και της Forthnet Media, οι οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες θα δικαιούνται να
καταγγείλουν τα Νέα ΚΟΔ. Εάν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, είναι αμφίβολο εάν η Εταιρεία και η
FM θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησής τους και οι οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες θα
δικαιούνται να λάβουν μέτρα, όπως αναγκαστική εκτέλεση διά της ρευστοποίησης
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (την οποία ρευστοποίηση η Διοίκηση θα επιδιώξει να
αποτρέψει και αποκρούσει ασκώντας τα κατάλληλα προ τούτο διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα),
ή/και έτερα μέτρα εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί αφερεγγυότητας σε βάρος
της Εταιρείας, της Forthnet Media και ενδεχομένως των λοιπών μελών του Ομίλου, όπως
κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία ή ειδική διαχείριση, με
ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στις
προοπτικές του Ομίλου, ενώ οι κάτοχοι Μετοχών και Μετατρέψιμων Ομολογιών θα
κινδυνεύσουν να απολέσουν την επένδυσή τους σε αυτές τις κινητές αξίες.
Τυχόν πρόωρη λήξη ή μη ανανέωση δικαιωμάτων περιεχομένου που λήγουν ή
αδυναμία εμπλουτισμού του υφιστάμενου προγράμματος του Ομίλου θα έχει ουσιώδη
δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά
αποτελέσματα και στις προοπτικές του
Σημαντικό μέρος των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από την εκμετάλλευση δικαιωμάτων
περιεχομένου τα οποία είχε αποκτήσει ο Όμιλος βάσει συμβάσεων. Ο Όμιλος προβαίνει στις
απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη ανανέωση των δικαιωμάτων περιεχομένου αλλά και
τον εμπλουτισμό αυτών με νέα δικαιώματα ποικίλου περιεχομένου, προκειμένου να
καθίσταται επίκαιρος και ανταγωνιστικός.
Ο Όμιλος διατηρεί ουσιώδεις συνεργασίες για την απόκτηση αποκλειστικών τηλεοπτικών
δικαιωμάτων μετάδοσης ελκυστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως εκείνες με τις
διοργανώτριες αρχές των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και
καλαθοσφαίρισης, SuperLeague και ΕΣΑΚΕ, ή
με κινηματογραφικά studios/εταιρείες
παραγωγής (π.χ. Columbia/Sony, FOX, WarnerBros, BrosΗΒΟ) ή διανομής (π.χ. ΟDEOΝ,
Spentzos κλπ). Τυχόν πρόωρη λήξη ή μη ανανέωση ουσιωδών συνεργασιών του Ομίλου με
παραγωγούς, δικαιούχους ή διανομείς
αθλητικού, ψυχαγωγικού, ενημερωτικού,
επιμορφωτικού ή άλλου περιεχομένου ή αδυναμία εμπλουτισμού του περιεχομένου
υφιστάμενων προγραμμάτων του είτε γενικώς είτε υπό εμπορικώς εύλογους όρους, θα
μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην
οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.
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Έκθεση σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους
Η Όμιλος εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο πιστωτικός
κίνδυνος, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος επιτοκίου και κίνδυνος ρευστότητας.
Ειδικότερα:
Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους του κατά την χρήση που
έληξε στις 31.12.2015, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται
στις ενοποιημένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης για αυτήν τη χρήση. Ο Όμιλος δεν
έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους.
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Αυτό το είδος κινδύνου προκύπτει κυρίως από εμπορικές
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο για την αγορά
εμπορευμάτων και δικαιωμάτων και την πώληση υπηρεσιών και το νόμισμα των σχετικών
συναλλαγών είναι κυρίως το δολάριο Αμερικής. Tα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, μετατρεπόμενες σε Ευρώ με την ισοτιμία
κλεισίματος αναλύονται ως εξής για τον Όμιλο:
Ο Όμιλος
31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Ονομαστικά ποσά US$
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Βραχυχρόνια έκθεση

1.151
(28.547.177)
(28.546.026)

22.930
(19.660.343)
(19.637.413)

7.180
(20.429.611)
(20.422.431)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης σε σχέση
με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και
τη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα
χρηματοοικονομικά μέσα σε ξένο νόμισμα που κατέχει ο Όμιλος για κάθε περίοδο αναφοράς.
Εάν το Ευρώ είχε ανατιμηθεί σε σχέση με το Δολάριο κατά ποσοστό 5%, τότε το αποτέλεσμα
της οικείας χρήσης θα διαμορφωνόταν ως εξής:
Ο Όμιλος
31.12.2015
Αποτελέσματα χρήσης

1.248.585

31.12.2014

31.12.2013

770.212

705.168

Εάν το Ευρώ είχε υποτιμηθεί σε σχέση με το Δολάριο κατά ποσοστό 5%, τότε το αποτέλεσμα
της οικείας χρήσης θα διαμορφωνόταν ως εξής:
Ο Όμιλος
31.12.2015
Αποτελέσματα χρήσης

(1.380.015)

31.12.2014

31.12.2013

(851.287)

(779.396)

Ο υπολογισμός της "Επίδρασης στα Αποτελέσματα χρήσεως" βασίζεται στις μεταβολές του
μέσου όρου των ισοτιμιών συναλλάγματος της χρονιάς.
Η έκθεση του Ομίλου στο συναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους
ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Εν τούτοις, η ανωτέρω ανάλυση
θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του Ομίλου στο συναλλαγματικό κίνδυνο.
Κίνδυνος Επιτοκίου: Όσον αφορά
υποχρεώσεις του Ομίλου, η Διοίκηση
επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη
κινδύνων που απορρέουν από αυτές.

τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές
παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τις διακυμάνσεις των
λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στις ζημίες
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του Ομίλου προ φόρων (μέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο
τέλος χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα αποτελέσματα) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων,
κρατώντας τις άλλες μεταβλητές σταθερές.
Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων του Ομίλου σε μεταβολές επιτοκίων:

Ευρώ

Μεταβλητότητα επιτοκίων
1,00%
-1,00%

31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Επίδραση στα αποτελέσματα (σε €)
-3.330.378
-3.320.831
-3.321.748
308.915
938.451
696.220

Τυχόν δυσμενής έκβαση των ανωτέρω θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα
του Ομίλου.
Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από
τις καταθέσεις και τυχόν επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) από τις συμβάσεις ανταλλαγής
επιτοκίων.
Προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο επιτοκίου, ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες
αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου (Interest Rate Swaps) ονομαστικής αξίας €31 εκατ. κατά
την 31.12.2015
Οι εύλογες αξίες των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων βασίζονται σε αγοραία
αποτίμηση (marktomarket).
Το κέρδος για τον Όμιλο από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των παραγώγων για την
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, ανέρχονται σε €1.050 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2014:
€2.481 χιλ.) και περιλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έξοδα.
Κίνδυνος Ρευστότητας:
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων που μπορούν να δημιουργηθούν για τον Όμιλο
λόγω έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, η Εταιρεία και η Forthnet Media έχουν συμφωνήσει,
με τις δανείστριες τράπεζές τους, τους βασικούς όρους για την αναχρηματοδότηση των
Υφιστάμενων ΚΟΔ. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας αναχρηματοδότησης προϋποθέτει την
επιτυχή έκδοση του ΜΟΔ, μέσω της οποίας επιδιώκεται και η κάλυψη των ταμειακών
αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης (βλ. ενότητα 2.1 «Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου
κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και η αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων
ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με
τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του
Ομίλου»).
Ο Όμιλος βασίζεται στο στελεχιακό δυναμικό και προσωπικό του.
Η ικανότητα του Ομίλου να παραμένει ανταγωνιστικός και να υλοποιεί αποτελεσματικά την
επιχειρηματική του στρατηγική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες του στελεχιακού
δυναμικού του και του προσωπικού του εν γένει. Καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην
ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικών υπηρεσιών, ενδέχεται να υπάρξει
έλλειψη έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού και ο Όμιλος καλείται να ανταγωνιστεί με
άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών υπηρεσιών και άλλους εργοδότες
για την πρόσληψή τους. Επιπλέον, ενδεχόμενη αποχώρηση έμπειρων στελεχών, μπορεί να
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών του Ομίλου σε βραχυχρόνιο
ορίζοντα.
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Σε κάθε περίπτωση, τυχόν αδυναμία διατήρησης του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού ή
δυσκολίες προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά
αποτελέσματα του Ομίλου.
Αλλαγές στη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία ενδέχεται να έχουν ουσιώδη
δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση
και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου
Η Ελλάδα έχει περίπλοκο φορολογικό σύστημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια υπόκειται σε
συχνές και ενίοτε δραστικές αλλαγές, όπως ενδεικτικά αύξηση των συντελεστών
φορολόγησης, αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση της προκαταβολής φόρου, καθώς και η πρόσφατη
επιβολή τελών συνδρομητικής τηλεόρασης και τελών συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.
Ειδικότερα ως προς το τελευταίο ζήτημα, δυνάμει των άρθρων 54 και 55 του Ν. 4389/2016,
επιβλήθηκε από 1.6.2016 αναλογικό τέλος 10% επί του μηναίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης
σε συνδρομητική τηλεόραση και από 1.1.2017 θα επιβληθεί αναλογικό τέλος 5% επί του
μηναίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες
φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (internet). Ο Όμιλος έχει περιορισμένη δυνατότητα
απορρόφησης του σχετικού κόστους, το οποίο τελικά θα επιβαρύνει τους πελάτες του, οι
οποίοι, δεδομένης της παρούσας οικονομικής συγκυρίας και της επιβολής νέων
δημοσιονομικών μέτρων που οδηγούν σε συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους,
ενδέχεται να διακόψουν ή περιορίσουν σημαντικά τη χρήση των υπηρεσιών και των
προϊόντων του Ομίλου με ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα,
στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Επιπλέον οι συχνές αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία, και ειδικότερα οι αυξήσεις των
ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τον Όμιλο, δημιουργούν ένα επισφαλές πλαίσιο
όσον αφορά στην δυνατότητα ελέγχου του σχετικού κόστους το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη
τον μεγάλο αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στον Όμιλο καθώς επίσης και το
ειδικό καθεστώς που διέπει τις ασφαλιστικές σχέσεις ενός σημαντικού μέρος του συνόλου
(π.χ. δημοσιογράφοι κλπ) επιτείνει την αβεβαιότητα και μειώνει την δυνατότητα
προγραμματισμού.
Βασικοί Μέτοχοι δύνανται να επηρεάσουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που
αφορούν τον Όμιλο και τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους ενδέχεται να έχει
ουσιώδη επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά
αποτελέσματα και στις προοπτικές του.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τέσσερα νομικά πρόσωπα
κατέχουν άμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
σύμφωνα με το μετοχολόγιό της με ημερομηνία αναφοράς την 13.9.2016:
(α)
(β)
(γ)

Η WIND κατέχει 33%.
Η GO κατέχει 22,605%.
Η MASSAR κατέχει 22,605%.

(δ)
Η Vodafone Ελλάδος κατέχει 6,506%.
Λόγω του ποσοστού συμμετοχής τους, οι Βασικοί Μέτοχοι δύνανται να ασκούν σημαντική
επιρροή στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, ιδίως επί
θεμάτων για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τον Κ.Ν.
2190/1920 και το Καταστατικό όπως, μεταξύ άλλων, αύξηση και μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου, έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, μεταβολή της εθνικότητας και του σκοπού της
Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, διάλυση, αλλαγή του τρόπου διάθεσης κερδών και λοιπές
εταιρικές πράξεις.
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Περαιτέρω, σύμφωνα με γνωστοποιήσεις που έλαβε και ανακοίνωσε η Εταιρεία κατά Ν.
3556/2007, δυνάμει της από 4.6.2014 συμφωνίας τους, η Vodafone Ελλάδος απέκτησε
δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση 14.584.853 κοινών μετοχών της Εταιρείας
που ανήκουν στην κυριότητα της WIND και αντιστοιχούν στο 13,25% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο θα μπορούσε να
εξασκηθεί κατά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω
συμφωνίας. Κατόπιν διαδοχικών παρατάσεων, το δικαίωμα αυτό μπορεί πλέον να ασκηθεί με
τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της ως άνω συμφωνίας. Εάν το ως
άνω δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας
συμφωνίας, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Vodafone Ελλάδος και το ποσοστό της
έμμεσης συμμετοχής της VODAFONE και των θυγατρικών της στην Εταιρεία θα ανέλθει σε
19,75% από 6,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
Forthnet. Στην ίδια περίπτωση θα επέλθει μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρείας που θα κατέχει άμεσα η WIND (βλ. και ενότητα 3.25 «Βασικοί Μέτοχοι» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).
Τα ανωτέρω ποσοστά συμμετοχής των Βασικών Μετόχων ενδέχεται να μεταβληθούν
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο ΜΟΔ και την άσκηση ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του
Δικαιώματος Μετατροπής σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, ενώ, κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι Βασικοί Μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία
τις προθέσεις τους ως προς τη συμμετοχή τους στο ΜΟΔ.
Τα συμφέροντα των Βασικών Μετόχων ή των προσώπων που τους ελέγχουν ενδέχεται να
συγκρούονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή και των λοιπών
μετόχων της. Τυχόν τέτοια σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται, σε περιπτώσεις που
απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία με βάση το νόμο ή το Καταστατικό, να οδηγήσει
σε αδυναμία λήψης σημαντικών αποφάσεων ή στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που να μην
εξυπηρετούν απολύτως το ίδιον εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας ή και τα συμφέροντα των
λοιπών μετόχων της, με ουσιώδη επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική
κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.
Η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου ενδέχεται να είναι ανεπαρκής, να
μην αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη και ο Όμιλος να μην έχει την
προσδοκώμενη απόδοση από επενδύσεις του που έχουν ολοκληρωθεί ή συμβατικά
αναληφθεί.
Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την επέκταση
και την αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του και για νέες υποδομές συνδρομητικής
τηλεόρασης και έχει αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση και διάθεση υψηλής
ποιότητας τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του
και να αυξήσει τα έσοδά του, θα πρέπει να εκτιμάται με ακρίβεια η ζήτηση των πελατών σε
νέα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά και στις βελτιώσεις που επέρχονται
στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που ήδη διαθέτει στην αγορά, τα οποία εμπλουτίζονται με
νέα χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, η ζήτηση των πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες
στα οποία έχει επενδύσει ο Όμιλος ενδέχεται να μην αυξηθεί στο βαθμό που είχε εκτιμηθεί
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των ανωτέρω επενδύσεων ή ανάληψης των ανωτέρω
συμβατικών δεσμεύσεων, ή να συρρικνωθεί. Επιπλέον, είναι δυνατό να αναπτυχθούν
τεχνολογίες ή να εισαχθούν στην αγορά υπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται από την υποδομή
του Ομίλου ή που απαξιώνουν την υποδομή ή τις υπηρεσίες του. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος
ενδέχεται να μην επιτύχει τα προσδοκώμενα έσοδα και κέρδη από τις επενδύσεις στις οποίες
έχει προβεί για διάφορους λόγους, όπως, μεταξύ άλλων, επειδή δεν θα μπορέσει να
δημιουργήσει ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε επίπεδα που θα του επιτρέψουν να
αντισταθμίσει το κόστος των επενδύσεών ή επειδή οι ανταγωνιστές του θα μπορέσουν να
προσφέρουν τα συγκεκριμένα ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες με καλύτερη σχέση
κόστους/αποδοτικότητας. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην
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επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα
του Ομίλου.
Η λειτουργία και ανάπτυξη του Ομίλου και η δυνατότητά του να παρέχει υπηρεσίες σε
συνδρομητές εξαρτάται από τον πάροχο με «Σημαντική Ισχύ στην Αγορά»
Ο Όμιλος αξιοποιεί πλήθος ρυθμιζόμενων Προϊόντων & Υπηρεσιών Χονδρικής που διαθέτει
στην
ελληνική αγορά ο πάροχος που έχει οριστεί από την ΕΕΤΤ με
Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (εν προκειμένω, ο ΟΤΕ) προκειμένου να συνθέσει και να παρέχει
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε συνδρομητές του. Μεταξύ αυτών των προϊόντων και
υπηρεσιών είναι η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στο Τοπικό Βρόχο, η Χονδρική Ευρυζωνική
Πρόσβαση, η Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών, η Διασύνδεση κ.α. Ως αποτέλεσμα, η διάθεσή
τους από τον Όμιλο εξαρτάται άμεσα από τον ΟΤΕ.
Είναι σημαντική η σωστή λειτουργία των διαδικασιών και των υλικοτεχνικών υποδομών του
ΟΤΕ ώστε να συνεχίσουν τα ανωτέρω προϊόντα και υπηρεσίες να παρέχονται απρόσκοπτα,
χωρίς να δημιουργούν διαχειριστικό ή λειτουργικό πρόβλημα στον Όμιλο και στους
συνδρομητές του. Για μια σειρά διαδικασιών στις οποίες ο ΟΤΕ καλείται να αφιερώσει
σημαντικούς διαχειριστικούς, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους ενδέχεται, ενίοτε, να μην
τους διαθέτει, ή να μην τους διαθέτει επαρκώς για την έγκαιρη ολοκλήρωση των
απαιτούμενων εργασιών και συναφών διαδικασιών. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει ορισμένες
καθυστερήσεις όσον αφορά τους χρόνους ενεργοποίησης πελατών και αποκατάστασης
βλαβών και άλλες συναφείς τεχνικές δυσκολίες, και εάν αυτές οι καθυστερήσεις ή οι δυσκολίες
συνεχιστούν ή ενταθούν, μπορεί να έχουν ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην ικανότητα
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της. Επιπλέον, εάν ο Όμιλος δεν μπορέσει να
χρηματοδοτήσει ή να διαθέσει προσηκόντως και εγκαίρως πόρους, ίσως δεν μπορέσει να
εκμεταλλευτεί τις διάφορες ευκαιρίες για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου του.
Η μη ορθή λειτουργία των διαδικασιών και των προϊόντων και υπηρεσιών χονδρικής που
διαθέτει ο ΟΤΕ ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Η ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί τους υφιστάμενους πελάτες και να προσελκύει
νέους εξαρτάται από τη δική του ικανότητα να ανταποκριθεί επιτυχημένα στις
απαιτήσεις της αγοράς αλλά και ενδεχομένως από άλλους παράγοντες που εκφεύγουν
του ελέγχου του.
Η επιτυχία των προσπαθειών του Ομίλου όσον αφορά τη διατήρηση των υφιστάμενων
πελατών και την προσέλκυση νέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα
προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών τιμολογημένων ελκυστικά σε σχέση με τον
ανταγωνισμό και τις οικονομικές δυνατότητες των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
από την ικανότητα να επενδύσει στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
(συμπεριλαμβανόμενης και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης της πελατειακής βάσης) και
από την ικανότητα του να διατηρεί το επίπεδο των τεχνικών υποδομών και την ελκυστικότητα
του τηλεοπτικού περιεχομένου.
Εάν άλλοι φορείς εκμετάλλευσης διαθέσουν στην αγορά ελκυστικότερες προσφορές
προϊόντων και υπηρεσιών ή βελτιώσουν με άλλους τρόπους την ικανότητά τους να
προσελκύουν νέους πελάτες, ο Όμιλος μπορεί να χάσει ή να δυσκολευτεί να διατηρήσει τους
υφιστάμενους πελάτες του, ενώ ενδέχεται να σημειώσει αύξηση το κόστος διακράτησης
υφιστάμενων ή προσέλκυσης νέων πελατών. Επίσης, μείζονα ρόλο στη διατήρηση των
πελατών παίζει η αποτελεσματικότητα και η γρήγορη ανταπόκριση των υπηρεσιών
εξυπηρέτησης πελατών. Ενδεχόμενη υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών
εξυπηρέτησης των πελατών λόγω ενοποίησης των συστημάτων και υποδομών ή/και
45

ενεργειών περιστολής κόστους ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της απώλειας των πελατών
του Ομίλου. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, η ικανότητα της Εταιρείας, μεταξύ
άλλων, να ανταποκρίνεται σε αιτήσεις σύνδεσης νέων πελατών, ή να ανταποκρίνεται σε
τεχνικά προβλήματα και να τα επιλύει εγκαίρως, ενδέχεται να εξαρτάται από διάφορους
εξωτερικούς παράγοντες, όπως από τη διάθεση εκ μέρους του ΟΤΕ των κατάλληλων
τεχνικών ή ανθρώπινων πόρων για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων
που άπτονται της αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου/υποβρόχου και της επίλυσης
τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο του ΟΤΕ.
Επιπλέον, οι συμβάσεις κινηματογραφικού και αθλητικού περιεχομένου υπόκεινται κατά
καιρούς σε ανανέωση. O Όμιλος δεν μπορεί να προβλέψει κατά πόσον κάθε προμηθευτής θα
ανανεώσει ή θα παρατείνει τη σχέση του μαζί του με εμπορικά εύλογους ή αποδεκτούς όρους
ή εάν θα ανανεώσει ή θα παρατείνει την εν λόγω σχέση γενικά. Σε περίπτωση μη ανανέωσης
ή ακύρωσης συμφωνιών προγραμμάτων, ο Όμιλος θα υποχρεωθεί να αναζητήσει
εναλλακτικό περιεχόμενο από άλλες πηγές. Δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι το εναλλακτικό
περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο εγκαίρως και με εμπορικά εύλογους όρους ή ότι το εν λόγω
εναλλακτικό περιεχόμενο θα έχει απήχηση στους πελάτες του Ομίλου. Η επιχειρηματική
στρατηγική του Ομίλου εξαρτάται επίσης σε κάποιο βαθμό από την ικανότητά του να
παράσχει ελκυστικό περιεχόμενο στη βάση της αποκλειστικότητας ή της πρώτης προβολής
στην ελληνική αγορά. Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών και
ανταγωνιστικών πιέσεων, ενδέχεται να δυσχεράνουν τη διατήρηση αποκλειστικών
δικαιωμάτων σε προγράμματα. Τέλος, η δυνατότητα του Ομίλου να διατηρεί ή να αυξάνει τους
συνδρομητές της συνδρομητικής τηλεόρασης, ενδέχεται να επηρεάζεται και από τυχόν
εξωτερικούς παράγοντες, όπως στις περιπτώσεις που η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ
των ομάδων που μετέχουν στο δημοφιλές πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης
κατηγορίας ανδρών ή και σε άλλες σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις είναι μειωμένη.
Εάν ο Όμιλος δεν καταφέρει να προσελκύσει νέους πελάτες και/ή να διατηρήσει τους
υφιστάμενους, δεν εξασφαλίσει ή ανανεώσει τηλεοπτικά προγράμματα με ελκυστικό
περιεχόμενο και δεν μπορέσει να ανταποκριθεί έγκαιρα και με συνέπεια στα αιτήματα νέων ή
υφιστάμενων πελατών για υποστήριξη, τα έσοδα και οι ταμειακές ροές του ενδέχεται να
μειωθούν, γεγονός που μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του.
Εάν ο Όμιλος δεν κατορθώσει να διασυνδεθεί αποδοτικά από άποψη κόστους ή
γενικότερα με άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ίσως δεν μπορέσει
να παρέχει τις υπηρεσίες του.
Η ικανότητα του Ομίλου να παρέχει ποιοτικές και αποδοτικές από άποψη κόστους υπηρεσίες
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απευθείας διασύνδεση του δικτύου του με τα δίκτυα
τρίτων φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ και εναλλακτικών παρόχων ευρυζωνικών υπηρεσιών - όσο
και διεθνώς. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτοι φορείς εκμετάλλευσης θα
ανταποκριθούν αποτελεσματικά ή έγκαιρα σε αιτήματα πρόσβασης ή ότι δεν θα υπάρξουν
άλλες διαταραχές όσον αφορά τη διασύνδεση του Ομίλου με τα δίκτυά τους.
Το πρόγραμμα συνδρομητικής τηλεόρασης του Ομίλου μεταδίδεται στους πελάτες του μέσω
διαφόρων δορυφορικών αναμεταδοτών. Ο Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης
δορυφορικής χωρητικότητας για τη μετάδοση του προγράμματός του. Εάν οι εμπορικές ή
τεχνολογικές εξελίξεις καταδείξουν ότι ο εκάστοτε διαθέσιμος στον Όμιλο δορυφορικός χώρος
δεν είναι επαρκής, ο Όμιλος ενδέχεται να υποχρεωθεί να αναλάβει σημαντικές δαπάνες για τη
μίσθωση πρόσθετης πρόσβασης σε δορυφορικό χώρο μετάδοσης.
Τυχόν αδυναμία διασύνδεσης, προβλήματα ή εμπόδια στη διασύνδεση με τα
προαναφερθέντα δίκτυα ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του Ομίλου να παρέχει τις
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υπηρεσίες του, ενδεχόμενο που μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά
του.
Ο Όμιλος ενδέχεται να μην μπορέσει να προστατεύσει αποτελεσματικά την
βιομηχανική και πνευματική του ιδιοκτησία, γεγονός που μπορεί να επιφέρει πλήγμα
στην εταιρική του ταυτότητα, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες του.
Ο Όμιλος ενδέχεται να μην μπορέσει να προστατεύσει αποτελεσματικά την βιομηχανική και
πνευματική του ιδιοκτησία, ιδίως δε τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα ονόματα χώρου
στο Internet, και δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι τρίτοι δεν θα προσπαθήσουν να παραβιάσουν
ή να ιδιοποιηθούν τα ανωτέρω δικαιώματα. Επιπλέον, δεδομένης της παγκόσμιας εμβέλειας
του Internet, τα εμπορικά σήματα και οι λοιπές μορφές βιομηχανικής και πνευματικής
ιδιοκτησίας του Ομίλου ενδέχεται να διανεμηθούν σε χώρες στις οποίες η βιομηχανική και
πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται λιγότερο από τη νομοθεσία σε σύγκριση με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, κάποια εμπορικά σήματα του Ομίλου ενδέχεται να
συνυπάρχουν με άλλα παρόμοια εμπορικά σήματα κατατεθειμένα από τρίτους για παρόμοιες
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας, και τα εμπορικά σήματα του
Ομίλου ενδέχεται στο μέλλον να χρειαστεί να συνυπάρχουν με άλλα παρόμοια εμπορικά
σήματα στην Ελλάδα. Υπάρχει κίνδυνος η κατάσταση αυτή να οδηγήσει σε υποβάθμιση της
αξίας των εν λόγω εμπορικών σημάτων, γεγονός που μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή
αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα
λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Επιπλέον, ο Όμιλος, ως δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής
ιδιοκτησίας του παραγόμενου από τον ίδιο τηλεοπτικού σήματος των ποδοσφαιρικών αγώνων
του πρωταθλήματος SuperLeague, ενδέχεται να μην καταφέρει να αποτρέψει την χρήση
στιγμιοτύπων εκ του περιεχομένου αυτού για την δημιουργία εμπορικών εκπομπών χωρίς την
άδεια του, ενδεχόμενο που απειλεί τον εμπορικό χαρακτήρα αυτών και περιορίζει την
δυνατότητα του Ομίλου να αμείβεται για τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις.
Δεδομένης της σημασίας που έχει για τον Όμιλο η αναγνώριση των δικαιωμάτων
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του, τυχόν παραβίαση ή ιδιοποίηση μπορεί να έχει
ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση
και στα λειτουργικά αποτελέσματά του.
Ο Όμιλος εξαρτάται από την αξιοπιστία των δικών του δικτύων ή των δικτύων τρίτων,
και οι βλάβες του συστήματος ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας και η μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα σήματα του προγράμματός του ενδέχεται να
οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και εσόδων.
Ο Όμιλος είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες μόνο στο βαθμό στον οποίο μπορεί να
συντηρεί και να υποστηρίζει τα συστήματα του δικτύου του από βλάβες που οφείλονται σε
προβλήματα σύνδεσης ή σε διακοπές ρεύματος, σε φυσικές καταστροφές, σε τρομοκρατικές ή
άλλες εσκεμμένες ενέργειες, σε ηλεκτρονικούς ιούς και σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Επιπλέον, στο βαθμό που κάποια διαταραχή ή παραβίαση της ασφάλειας οδηγήσει σε
απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή αιτήσεων πελατών, ή σε ανάρμοστη γνωστοποίηση
εμπιστευτικών πληροφοριών, ο Όμιλος ενδέχεται, ως εκ τούτου, να επιβαρυνθεί με
σημαντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων της ευθύνης και του κόστους αποκατάστασης
των ζημιών που προκλήθηκαν από τις εν λόγω διαταραχές ή παραβιάσεις της ασφάλειας. Οι
βλάβες του συστήματος, τα ατυχήματα ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας που προκαλούν
διακοπές στις εργασίες του Ομίλου και η απώλεια ή η καταστροφή δεδομένων ή αιτήσεων
πελατών, ή η ανάρμοστη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορούν να
οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και να έχουν ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην
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επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα
του Ομίλου.
Επιπλέον, η ικανότητα παροχής υπηρεσιών του Ομίλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
απόδοση άλλων συστημάτων και δικτύων με τα οποία διασυνδέεται, συμπεριλαμβανομένων
των συστημάτων και των δικτύων που ανήκουν σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης σταθερής
και κινητής τηλεφωνίας και σε άλλους παρόχους υπηρεσιών Internet ή που χρησιμοποιούνται
από αυτούς. Τα εν λόγω άλλα συστήματα και δίκτυα αντιμετωπίζουν εξίσου τους
προαναφερθέντες κινδύνους και είναι ευάλωτα σε βλάβες ή διακοπές για παρόμοιους λόγους.
Επιπλέον, η λειτουργία των δορυφόρων εκφεύγει του ελέγχου του Ομίλου. Οι δορυφόροι
υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους, όπως ελαττώματα, αποτυχία εκτόξευσης αντικαταστάτη
δορυφόρου, εσφαλμένη τροχιακή θέση αυτού, καταστροφή ή/και βλάβη, οι οποίοι ενδέχεται
να εμποδίσουν ή να παρακωλύσουν τις ορθές εμπορικές εργασίες. Όλοι οι δορυφόροι έχουν
περιορισμένη ωφέλιμη διάρκεια ζωής, η οποία διαφέρει ανάλογα με την κατασκευή τους, την
ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων τους, τη δυναμικότητα των ηλιακών συστοιχιών και των
μπαταριών τους, την εναπομένουσα ποσότητα καυσίμου από τη στιγμή που τίθενται σε
τροχιά, τον χρησιμοποιούμενο εκτοξευτήρα και την ακρίβεια της εκτόξευσης. Μελλοντικές
αποτυχίες εκτόξευσης ή διαταραχές στη μετάδοση των δορυφόρων που είναι ήδη σε
λειτουργία μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τις δραστηριότητες του Ομίλου. Επιπλέον, η
ικανότητα του Ομίλου να μεταδίδει το πρόγραμμά του μετά τη λήξη της αναμενόμενης
ωφέλιμης διάρκειας ζωής των δορυφόρων που χρησιμοποιεί επί του παρόντος και να
εκπέμπει πρόσθετα κανάλια στο μέλλον θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να αποκτήσει
δικαιώματα χρησιμοποίησης αναμεταδοτών σε άλλους δορυφόρους. Σε περίπτωση βλάβης
των δορυφόρων, ο Όμιλος θα πρέπει να προβεί σε εναλλακτικές συμφωνίες για την
εξασφάλιση αναμεταδοτών. Ο Όμιλος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποκτήσει
εναλλακτικά δικαιώματα χωρητικότητας με εμπορικά εύλογους όρους ή γενικότερα. Εάν ο
Όμιλος υποχρεωθεί να αποκτήσει εναλλακτικούς μεταδότες, οι πελάτες ενδέχεται να πρέπει
να ευθυγραμμίσουν εκ νέου τις δορυφορικές κεραίες τους, προκειμένου να λαμβάνουν τα
σήματα της εκπομπής, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο και πολύ ακριβό στην
εφαρμογή του. Ως εκ τούτου, εάν δεν εξασφαλίσει εγκαίρως και με αποδεκτούς οικονομικά
όρους επαρκή δυναμικότητα δορυφορικής μετάδοσης, ο Όμιλος μπορεί να υποστεί ουσιώδη
δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα
λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του.
Ενδεχόμενη σημαντική βλάβη, ανεπάρκεια ή τερματική απαξίωση του εξοπλισμού, διακοπή
ρεύματος, φυσική καταστροφή, τρομοκρατική ή άλλη εσκεμμένη ενέργεια ή κάθε άλλη
παραβίαση του δικτύου ή της ασφάλειας του συστήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών
που επηρεάζει συνδεδεμένα συστήματα και δίκτυα στα οποία βασίζεται ο Όμιλος και από τα
οποία εξαρτάται, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα σήματα του προγράμματος
του Ομίλου, ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε απώλεια πελατών και εσόδων, και να έχει
ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση
και στα λειτουργικά αποτελέσματά του.
Επίσης, ο Όμιλος διατρέχει τον κίνδυνο πρόσβασης στο σήμα του προγράμματός του από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η παροχή συνδρομητικού προγράμματος απαιτεί τη χρήση
τεχνολογίας κρυπτογράφησης για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο
πρόγραμμα, δηλαδή της «πειρατείας». Ο Όμιλος χρησιμοποιεί υψηλών προδιαγραφών
τεχνολογία κρυπτογράφησης για την ασφαλή μετάδοση του συνδρομητικού τηλεοπτικού
σήματός του. Καμία τεχνολογία όμως δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως κάθε πειρατεία, και
όλες ουσιαστικά οι αγορές συνδρομητικής τηλεόρασης χαρακτηρίζονται, σε διαφορετικό
βαθμό, από πειρατεία, η οποία προσλαμβάνει διάφορες μορφές. Επιπλέον, η τεχνολογία
κρυπτογράφησης δεν μπορεί να εμποδίσει τελείως την παράνομη αναμετάδοση ή την κοινή
χρήση ενός τηλεοπτικού σήματος από τη στιγμή που αποκρυπτογραφείται. Εάν ο Όμιλος δεν
εξακολουθεί να αποτρέπει, με τη χρήση των κατάλληλων μέσων και μέτρων, την μη
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εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, η ικανότητα του Ομίλου να
συμβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών προγράμματος θα μπορούσε να επηρεασθεί
δυσμενώς και, σε κάθε περίπτωση, θα απολέσει έσοδα από πελάτες που λαμβάνουν
πειρατικά σήματα.
Επίσης ο Όμιλος διατρέχει σοβαρό κίνδυνο στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό από
παρεμβολές τρίτων στις δορυφορικές συχνότητες που χρησιμοποιεί. Παρόλο που ο Όμιλος
έχει κάνει σχετικές προβλέψεις στη σύμβαση παροχής δορυφορικής χωρητικότητας, μπορεί,
ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, να υποστεί ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις
προοπτικές του.
Η ικανότητα του Ομίλου να παρέχει υπηρεσίες στους συνδρομητές και να διατηρεί
υψηλό το επίπεδο ποιότητας αυτών εξαρτάται από τη δυνατότητα συντήρησης και
υποστήριξης κρίσιμου εξοπλισμού.
Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος και οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει για την εσωτερική
λειτουργία του και τις συναλλαγές του με τρίτους υποστηρίζονται από κατάλληλο εξοπλισμό
και λογισμικό. Σε μεγάλο βαθμό, πρόκειται για εξειδικευμένο εξοπλισμό και σχετίζεται άμεσα
με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο εξοπλισμός αυτός έχει αναπτυχθεί κατά κύριο
λόγο σε διατάξεις με χαρακτηριστικά υψηλής εφεδρείας, παραμένει όμως ιδιαίτερα κρίσιμη η
λειτουργική του επάρκεια που εξαρτάται άμεσα από την προσήκουσα συντήρηση και
υποστήριξη τρίτων, όπως κατασκευαστών, προμηθευτών και άλλων παρόχων συναφών
υπηρεσιών. Ειδικά για τον εξοπλισμό που κατά κύριο λόγο υποστηρίζει την παροχή
υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα σε μεγάλο πλήθος συνδρομητών, είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή των υπηρεσιών από τον Όμιλο,
η εξασφάλιση και λήψη υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης από τους εν λόγω τρίτους. Η
μη διαθεσιμότητα ή η μη προσήκουσα παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης
αυτού του εξοπλισμού, ιδίως σε περιπτώσεις αστοχίας υλικού, βλαβών ή ασύμφωνης με τις
προδιαγραφές λειτουργίας υλικού και λογισμικού ενδέχεται να οδηγήσει σε υποβάθμιση της
ποιότητας υπηρεσίας ή και αδυναμία παροχής υπηρεσίας σε μεγάλο πλήθος συνδρομητών
για ιδιαίτερα αυξημένο χρονικό διάστημα, επιδρώντας δυσμενώς στη φήμη του Ομίλου και,
ενδεχομένως, στη συνδρομητική του βάση και, συνεπώς, στην οικονομική κατάσταση και στα
λειτουργικά αποτελέσματά του.
Ο Όμιλος βασίζεται σε τρίτους για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών του
σε πελάτες λιανικής.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου διατίθενται στην αγορά μέσω του ιδίου δικτύου
καταστημάτων Νova και του ηλεκτρονικού καταστήματος του Ομίλου ή μέσω ανεξάρτητων
εναλλακτικών δικτύων διανομής (όπως τηλεφωνικά κέντρα πωλήσεων, αλυσίδες λιανικής
πώλησης συναφών με την τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών ειδών, τεχνικούς
εγκαταστάτες και άλλα δίκτυα). Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος οφείλει να διατηρεί ανταγωνιστική
εμπορική πολιτική σε σχέση με τις προμήθειες πώλησης που αποδίδει στα ανεξάρτητα δίκτυα
διανομής προκειμένου να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων. Παρόλο που ο Όμιλος διαθέτει
μηχανισμούς ελέγχου της αποτελεσματικότητας των εμπορικών συνεργατών του, δεν δύναται
να διασφαλιστεί η έγκαιρη ανταπόκρισή τους και το αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης που
παρέχουν στους πελάτες του Ομίλου.
Σε ό,τι αφορά το ίδιο δίκτυο καταστημάτων Nova, η επιτυχία των προσπαθειών που
καταβάλλει ο Όμιλος στον τομέα των πωλήσεων και της διανομής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την ικανότητα του να προσελκύει και να διατηρεί εξειδικευμένους συνεργάτεςδικαιοδόχους σύμβασης δικαιόχρησης, από την ικανότητα των εν λόγω δικαιοδόχων να
υλοποιούν την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου, να καλλιεργούν και να διατηρούν την
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αναγνώριση της εταιρικής ονομασίας και να διαθέτουν επιτυχώς στην αγορά τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες του Ομίλου.
Επιπλέον, η επιτυχία της εμπορικής πολιτικής του Ομίλου εξαρτάται, εν μέρει, από την
ικανότητά του να αυξάνει τις πωλήσεις στα καταστήματα Nova και το λοιπό δίκτυο τεχνικών
και εγκαταστατών για την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πωλήσεων και να διατηρεί καλές σχέσεις
με τους υφιστάμενους συνεργάτες-δικαιοδόχους και τους λοιπούς τεχνικούς συνεργάτες. Ως
εκ τούτου, η παρακολούθηση του δικτύου και η θέση και επίτευξη των στόχων πωλήσεων
μέσω αυτών και λοιπών εμπορικών στόχων, ταυτόχρονα δε η έγκαιρη εξυπηρέτηση των
καταναλωτών, τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και σε επίπεδο επίλυσης τεχνικών
προβλημάτων, είναι σημαντικά τόσο για την διατήρηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης
του Ομίλου όσο και για την αύξηση των πελατών – συνδρομητών.
Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να διαχειριστεί αποτελεσματικά το δίκτυο των εμπορικών του
συνεργατών μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα,
στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του.
Η επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων / κινδύνων ή/και η αδυναμία, η Εταιρεία
ή/και οποιοδήποτε ασφαλιζόμενο μέλος του Ομίλου να αποζημιωθεί άμεσα και στο
ακέραιο δύνανται να επιδράσουν αρνητικά στη λειτουργία, στα αποτελέσματα και στην
οικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Οι εταιρείες του Ομίλου κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους είναι εκτεθειμένες σε
κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από γεγονότα όπως, ενδεικτικά, καταστροφές
αποθεμάτων, εγκαταστάσεων, ατυχήματα πάσης φύσεως, τραυματισμούς και βλάβες σε
πρόσωπα (εργαζομένους ή/και τρίτους), ζημιές σε εξοπλισμό και περιουσίες τρίτων.
Παρά την υιοθέτηση από την Εταιρεία της πολιτικής κάθε δυνατής ασφαλιστικής κάλυψης για
τις εταιρείες του Ομίλου (βλ. ενότητα 3.12.2 «Ασφαλιστικές Καλύψεις») έναντι των βασικών
κινδύνων (πυρός, ζημιών κτλ) των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (λ.χ. ακίνητα,
έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανολογικός εξοπλισμός δικτύου), είτε αυτά βρίσκονται
σε εγκαταστάσεις του Ομίλου, είτε σε εγκαταστάσεις πελατών ή λοιπών τρίτων αλλά και των
εργαζόμενων (ομαδική ασφάλιση προσωπικού), η Εταιρεία στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που
καλύπτουν τον Όμιλο δεν έχει συμπεριλάβει τα διαφυγόντα κέρδη και τα πάγια έξοδα
επέλευσης των καλυπτόμενων κινδύνων. Ως εκ τούτου, δεν διασφαλίζεται εκ των προτέρων η
πλήρης ασφαλιστική κάλυψη όλων των ανωτέρω κινδύνων με αποτέλεσμα να δύναται να
επηρεαστεί η δραστηριότητα και η οικονομική κατάσταση του Ομίλου στην περίπτωση
ζημιών που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια – ιδίως σε ό,τι αφορά σε
οποιουδήποτε είδους αποθετικές ζημίες.
Επιπρόσθετα, σε ενδεχόμενη μερική ή ολική καταστροφή των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με
τις ισχύουσες ασφαλιστικές συμβάσεις, προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής
αποζημίωσης με βάση υπολογισμού της το τρέχον κατασκευαστικό κόστος. Καμία βεβαίωση
δεν μπορεί να παρασχεθεί, ωστόσο, ότι η Εταιρεία ή/και οποιοδήποτε άλλο ασφαλιζόμενο
μέλος του Ομίλου θα αποζημιωθεί άμεσα και στο ακέραιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Ο βαθμός διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης ενδέχεται να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο για
διάφορους λόγους με αποτέλεσμα, εφόσον δεν υπάρξη αντίστοιχη ζήτηση, να
επηρεασθούν αρνητικά η επιχειρηματική δραστηριότητα, η οικονομική κατάσταση, τα
λειτουργικά αποτελέσματα και οι προοπτικές του Ομίλου.
Ο Όμιλος αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα κυρίως στην ελληνική αγορά και
δευτερευόντως στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα έσοδα και η κερδοφορία του
εξαρτώνται ως επί το πλείστον από την ικανότητά του να αυξάνει τους πελάτες του, η οποία
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συνδέεται στενά, άμεσα ή έμμεσα, με (α) την αύξηση του αριθμού των χρηστών του Internet
στην Ελλάδα, και ιδίως με τον αριθμό των ευρυζωνικών χρηστών και (β) την αύξηση του
αριθμού των πελατών συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.
Η ευρυζωνική αγορά στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από το 2000 με τη χρήση ευρυζωνικής
τεχνολογίας να σημειώνει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η διείσδυση των υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα παρουσιάζει σημάδια ανάπτυξης (μετά από μια
περίοδο στασιμότητας, ιδίως λόγω των πρόσφατων οικονομικών δυσκολιών που οδήγησαν
σε περικοπές προγράμματος) στην ελεύθερη τηλεόραση. Παρότι ο Όμιλος ωφελήθηκε από
την ανάπτυξη και των δύο δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια, οι προοπτικές του
εξαρτώνται από το εάν θα συνεχιστεί η αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές τα
επόμενα χρόνια.
Ο ρυθμός διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ενδέχεται να είναι
μικρότερος από τον προβλεπόμενο για διάφορους λόγους, όπως, μεταξύ άλλων, η
υφιστάμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η επιβάρυνση των δικτύων λόγω φόρτου
διακίνησης δεδομένων, τα προβλήματα σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, οι
υλικοτεχνικές δυσκολίες όσον αφορά στην εγκατάσταση και χρήση, η κακή σχέση
κόστους/αποδοτικότητας, η ανεπαρκής ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής και οι κανονιστικές
επιπλοκές.
Ο ρυθμός διείσδυσης των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα ενδέχεται να
είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο για διάφορους λόγους, όπως, μεταξύ άλλων, η
μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών και ο κατακερματισμός
αποκλειστικού περιεχομένου σε πολλαπλούς παρόχους (με την επακόλουθη ανάγκη για
«πολλαπλές συνδρομές»).
Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η μελλοντική ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες
και υπηρεσίες συνδρομητικής στην Ελλάδα και μάλιστα είναι πιθανό να μην αυξηθεί σύμφωνα
με τις προβολές του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, γεγονός που μπορεί να έχει
ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση,
στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.
Ο τομέας τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής
χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.

τηλεόρασης

στην

Ελλάδα

Ο Όμιλος ανταγωνίζεται τους άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιών της ελληνικής αγοράς,
όπως τον ΟΤΕ και τους εναλλακτικούς παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας, οι οποίοι προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ο ανταγωνισμός
είναι έντονος και ενδέχεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο, γεγονός που οφείλεται σε
διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα, η διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων και
υπηρεσιών, η ενδεχόμενη εμφάνιση νέων παρόχων, οι στρατηγικές συμμαχίες και
συμμετοχές, καθώς και οι εξελίξεις σε επίπεδο κανονιστικών ρυθμίσεων. Περαιτέρω ο
περιορισμός των δυνατοτήτων χρηματοδότησης, η βελτίωση της τεχνογνωσίας και η
εισαγωγή νέων, βελτιωμένων ή συνδυασμένων προϊόντων και υπηρεσιών είναι παράγοντες
που ενδέχεται να συμβάλουν στην ισχυροποίηση των ανταγωνιστών του Ομίλου και στην
αύξηση του ανταγωνισμού. Επίσης, η αυξανόμενη πίεση λόγω του ανταγωνισμού και η
τεχνολογική πρόοδος έχουν οδηγήσει σε μειώσεις των τιμών των τηλεπικοινωνιακών και
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να υποστεί μείωση
των μέσων εσόδων του ανά χρήστη (average revenue per user - ARPU) και να μην είναι σε
θέση να αντισταθμίσει τη μείωση αυτή διαθέτοντας επιπλέον προϊόντα σε υψηλότερες τιμές.
Επιπροσθέτως, συνεχής είναι η πίεση τιμών εκ μέρους των οικιακών πελατών, καθώς τόσο η
σύντομη διάρκεια των συμβολαίων, όσο και η σχετικά εύκολη αλλαγή παρόχου, αναγκάζει
τους συμμετέχοντες στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, μεταξύ των οποίων είναι και οι
εταιρείες του Ομίλου, να προσαρμόζουν διαρκώς τις τιμές και τις υπηρεσίες τους προκειμένου
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να διατηρούν ελκυστικές τις προσφορές τους. Ενόψει των ανωτέρω, ο Όμιλος αντιμετωπίζει
και ενδέχεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για την βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών που παρέχει, καθώς και για την επέκταση και βελτίωση της ποιότητας του
δικτύου του, προς ικανοποίηση των πελατών του.
Επιπλέον, ο τομέας της παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης έχει αρχίσει να
παρουσιάζει σημεία εντεινόμενου και πολύπλευρου ανταγωνισμού: η είσοδος του ΟΤΕ στην
ψηφιακή δορυφορική συνδρομητική τηλεόραση από το 2011 έχει επίπτωση τόσο στο επίπεδο
των μέσων εσόδων ανά χρήστη (average revenue per user - ARPU) όσο και στο κόστος
απόκτησης περιεχομένου. Η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΤΕ έχει εξασφαλίσει, αποκλειστικά
δικαιώματα μετάδοσης σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων καθώς και λοιπά σημαντικά
δικαιώματα περιεχομένου, προχωρώντας παράλληλα στην διάθεση νέας «υβριδικής»
πλατφόρμας αποκωδικοποιητών συνδυάζοντας τα οφέλη από τη δορυφορική και IPTV
υπηρεσία για έλεγχο του περιεχομένου από τον τελικό χρήστη.
Από την άλλη πλευρά, παρουσιάζονται νέες ή/και ενισχύονται υφιστάμενες πλατφόρμες
διανομής συνδρομητικού περιεχομένου (εναλλακτικές της δορυφορικής) όπως το internet (με
υπηρεσίες IPTV, VoD, SVoD κλπ) και η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Ειδικότερα, από τον
Ιανουάριο 2016, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα Netflix, νέο παγκόσμιο
διαδικτυακό τηλεοπτικό δίκτυο με συνδρομητές σε περισσότερες από 190 χώρες. Η εν λόγω
πλατφόρμα, με μικρή διεισδυτικότητα μέχρι τώρα στους πρώτους 6 μήνες παρουσίας της
στην Ελλάδα, διαθέτει έναν ευρύ κατάλογο ταινιών παλαιότερων ετών, τηλεοπτικών σειρών,
χωρίς ελληνικούς υπότιτλους επί του παρόντος αλλά με χαμηλό κόστος. Δεν μπορεί να
αποκλεισθεί να εμφανισθούν νέοι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου,
όπως πχ. Amazon Prime, Hulu, Google, Apple, κ.α., εντείνοντας περαιτέρω τον ανταγωνισμό
στον τομέα οικιακής ψυχαγωγίας.
Επιπρόσθετα, η Vodafone Ελλάδος, μέσω της «VODAFONE TV», παρέχει ένα φάσμα 54
καναλιών ψυχαγωγικού περιεχομένου μόνο μέσω IPTV και σε μη αποκλειστική βάση
(ειδησεογραφικά, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα, σειρές κ.α.), καθώς και ένα μεγάλο
αριθμό ταινιών μέσω της υπηρεσίας video-on-demand, αποτελώντας έναν ακόμη
ανταγωνιστή.
Συνεπώς, η πιθανή ένταση του ανταγωνισμού μέσω διάθεσης στην αγορά ελκυστικότερων
προσφορών και νέων προϊόντων, ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα του Ομίλου στη
διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου ενώ παράλληλα να οδηγήσει σε αύξηση του
κόστος διακράτησης υφιστάμενων ή προσέλκυσης νέων πελατών.
Εάν ο Όμιλος δεν κατορθώσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες για να ανταγωνιστεί με επιτυχία
τους λοιπούς συμμετέχοντες στην αγορά τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας ελκυστικές
υπηρεσίες σε ευνοϊκές τιμές, καθώς και να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την
ανανέωση του προγράμματος ψυχαγωγίας, ενδέχεται να χάσει τους πελάτες που ήδη έχει
και/ή να μην κατορθώσει να προσελκύσει νέους πελάτες, και αυτό το ενδεχόμενο θα
μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην
οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του.
Ο Όμιλος ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τις επιπτώσεις των ραγδαίων
τεχνολογικών αλλαγών.
Ο επιχειρηματικός τομέας της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της συνδρομητικής
τηλεόρασης είναι υψηλής έντασης κεφαλαίου και υπόκειται σε γρήγορες και σημαντικές
τεχνολογικές αλλαγές. Η διαρκής τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αναγκάσει τον Όμιλο να
προβεί σε παρατεταμένες κεφαλαιακές επενδύσεις προκειμένου να διατηρήσει την
ανταγωνιστικότητά του, είτε λόγω του κόστους ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών (π.χ.
δικτύων νέας γενιάς NGAs) ή της βελτίωσης ή αντικατάστασης των συστημάτων του
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προκειμένου να είναι συμβατά, είτε λόγω της πιθανότητας απαξίωσης της υποδομής του.
Επιπλέον, η ικανότητα επιτυχούς προσαρμογής στις τεχνολογικές αλλαγές και στην παροχή
νέων ή βελτιωμένων υπηρεσιών, έγκαιρα και οικονομικώς αποδοτικά, ή η ικανότητα
επιτυχούς πρόβλεψης των απαιτήσεων των πελατών, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη
δυνατότητα του Ομίλου να διατηρήσει και να βελτιώσει το μερίδιό του στην αγορά. Τυχόν
αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις τεχνολογικές αλλαγές μπορεί να
έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική
κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του.
Το νομοθετικό, κανονιστικό ρυθμιστικό περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς και είναι
αβέβαιο.
Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα υπόκειται σε κανονιστικές
ρυθμίσεις, οι οποίες βασίζονται στις αρχές που θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την αριθμοδότηση, την αδειοδότηση, τον
ανταγωνισμό, τις τιμές, την αποδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου και υποβρόχου, τη
διασύνδεση και τις μισθωμένες γραμμές, τα δίκτυα νέας γενιάς (NGAs). Μετά την
απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς σταθερών τηλεπικοινωνιών το 2001, ετέθησαν σε ισχύ
νόμοι, κανόνες και κανονισμοί, πολλοί από τους οποίους θεσπίσθηκαν ή τροποποιήθηκαν
πρόσφατα, και, ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουν δοκιμαστεί και υπόκεινται σε
αλλαγές. Στην Ελλάδα, ο βασικός νόμος που διέπει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών είναι ο Ν. 4070/2012, ο οποίος έχει ήδη ενσωματώσει και τις Οδηγίες
2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ με τις οποίες τροποποιήθηκε το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επιπλέον, επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επαρκείς
κανονιστικές οδηγίες για την ερμηνεία και την εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας και των
σχετικών κανονισμών, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό περί ανταγωνισμού στην
ελληνική ευρυζωνική αγορά ή στις συνδυαστικά παρεχόμενες υπηρεσίες (Multi-Play). Επίσης,
η εμφάνιση και η διάθεση στην αγορά νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών και η απουσία
επαρκούς εμπειρίας, όσον αφορά την κανονιστική αντιμετώπισή τους, έχει, σε ορισμένες
περιπτώσεις, οδηγήσει, και ενδέχεται να συνεχίσει στο μέλλον να οδηγεί, σε έλλειψη
σαφήνειας, όσον αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών.
Ως εκ τούτου, είναι ενίοτε δύσκολο να προβλεφθεί με βεβαιότητα ο ακριβής τρόπος με τον
οποίο οι νέοι νόμοι και κανονισμοί θα ερμηνευτούν και/ή θα εφαρμοστούν από τις ρυθμιστικές
αρχές ή τα δικαστήρια, ο αντίκτυπος που οι νέοι αυτοί νόμοι και κανονισμοί ενδέχεται να
έχουν στον Όμιλο και στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, ή οι συγκεκριμένες ενέργειες
στις οποίες πρέπει να προβεί ενδεχομένως ο Όμιλος ή το εύρος των δαπανών που
ενδεχομένως θα απαιτηθούν για τη συμμόρφωσή του. Εκτός από τους σημαντικούς πόρους
που θα χρειαστεί ενδεχομένως να διαθέσει ο Όμιλος για τη συμμόρφωσή του με τους
διατάξεις που διέπουν επί του παρόντος τη λειτουργία του ή ενδέχεται να τη διέπουν στο
μέλλον, υπάρχει και το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει
ότι ο Όμιλος δεν έχει συμμορφωθεί με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο, καθώς και οι μελλοντικές αλλαγές των νόμων, των κανονισμών, της κυβερνητικής
πολιτικής ή της ερμηνείας της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχουν ουσιώδη δυσμενή
αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα
λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Οι δύο βασικές, αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο της δραστηριότητας του
Ομίλου, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, ήτοι η Ε.Ε.Τ.Τ. και το Ε.Σ.Ρ., δύνανται, ιδίως σε
περίπτωση ιδιαίτερα σημαντικών και επανειλημμένων παραβάσεων, να
τροποποιήσουν, να αναστείλουν ή και να ανακαλέσουν τις χορηγηθείσες άδειες στα
εποπτευόμενα από αυτές μέλη του Ομίλου, να αρνηθούν την χορήγηση νέων αδειών ή
να επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμα, εάν αυτά τα μέλη του Ομίλου δεν
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.
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Η Ε.Ε.Τ.Τ. και το Ε.Σ.Ρ. (οι «Εποπτικές Αρχές») είναι οι αρμόδιες ελληνικές ανεξάρτητες
διοικητικές αρχές για την εποπτεία και τον έλεγχο μελών του Ομίλου ως προς την εφαρμογή
των νομοθετικών διατάξεων περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και περί παροχής
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών αντίστοιχα (οι «Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες»).
Ειδικότερα, κάθε μία από τις Εποπτικές Αρχές διαθέτει ευρύ πλαίσιο αρμοδιοτήτων, και
μπορεί, μεταξύ άλλων, να τροποποιήσει, να αναστείλει, να ανακαλέσει ή να μην ανανεώσει τις
χορηγηθείσες σε αυτά τα μέλη άδειες, ιδίως δε σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης
των βασικών όρων τους ή σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής των εκάστοτε
προβλεπόμενων τελών. Επιπλέον, δύνανται να επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις, όπως
πρόστιμα, για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην οποία υπόκεινται οι Ρυθμιζόμενες
Δραστηριότητες, όπως, ενδεικτικά, του Ν. 4070/2012 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Ν.
3559/2011 περί ανταγωνισμού, του Ν. 2644/1998 περί συνδρομητικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών και του Ν. 3592/2007 για την Συγκέντρωση & Αδειοδότηση Επιχειρήσεων ΜΜΕ.
Οι κανονιστικοί περιορισμοί, οι ενέργειες και αποφάσεις των Εποπτικών Αρχών που
επηρεάζουν τον Όμιλο, ή η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από αυτές στα εποπτευόμενα
μέλη του Ομίλου, δεν μπορούν να προβλεφθούν και ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή
αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα
λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Επιπλέον, έτερες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές,
όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και η Αρχή
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) έχουν την αρμοδιότητα να
επιβάλλουν στα μέλη του Ομίλου διοικητικές κυρώσεις, όπως πρόστιμο και σύσταση, σε
περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη
νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου των
επικοινωνιών.
Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και οι συναφείς
κυρώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και
τη φήμη του Ομίλου.
Ο Όμιλος διέπεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας των
καταναλωτών η οποία ρυθμίζει αρκετούς τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων του,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του μάρκετινγκ, της εξυπηρέτησης πελατών και της
τιμολόγησης. Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει επιβάλει πρόστιμα σε αρκετούς ελληνικούς
φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, για
δραστηριότητες τις οποίες έκρινε ότι παραβίαζαν τη νομοθεσία περί προστασίας των
καταναλωτών, ενώ πρόσφατα δραστηριοποιούνται για την προστασία των καταναλωτών το
Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Δεν
υπάρχει διαβεβαίωση ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου δεν θα κριθούν ασύμβατες με τις
συναφείς διατάξεις ή ότι δεν θα της επιβληθούν πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις, γεγονός που
μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην
οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Επιπλέον, ο Όμιλος, μέσω της FM, κατέχει από τις ελληνικές αρχές άδεια δορυφορικής
εκπομπής (DTH) για την ελληνική και την κυπριακή αγορά η οποία λήγει στις 5.6.2029. Πριν
από τη λήξη της, αυτή η άδεια μπορεί να ανασταλεί ή να ανακληθεί από την αρμόδια
ανεξάρτητη διοικητική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης, εάν η FM παραβιάσει τις διατάξεις του
Ν. 2644/1998 περί συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και λοιπές
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που στοχεύουν στην προστασία των ανηλίκων, καθώς και τους όρους της σχετικής
σύμβασης παραχώρησης που έχει συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο, και μια τέτοια αναστολή
ή ανάκληση θα επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική
κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.
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Ο Όμιλος θα μπορούσε να χάσει κάποια από τα πιο σημαντικά δικαιώματα
προγραμμάτων εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι εθνικές αρχές προστασίας του
ανταγωνισμού δεν επιτρέψουν την απόκτηση μακροπρόθεσμων, αποκλειστικών
δικαιωμάτων αναμετάδοσης.
Τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ομίλου για αναμετάδοση αθλητικών γεγονότων και ταινιών
συγκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των πιο σημαντικών παραγόντων που συμβάλλουν στη
διατήρηση των υφιστάμενων πελατών του Ομίλου και στην προέλκυση νέων. Στο πρόσφατο
παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι μακροπρόθεσμα αποκλειστικά
δικαιώματα αναμετάδοσης, κυρίως στα πλαίσια της κεντρικής διαχείρισης των αθλητικών
δικαιωμάτων και των συμβάσεων άδειας διάθεσης από τα στούντιο του Hollywood, μπορούν
να παραβιάζουν υπό προϋποθέσεις το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού. Η θέσπιση
κανονιστικών ή νομοθετικών μέτρων αναφορικά με τη διάθεση αθλητικών δικαιωμάτων ή
ταινιών θα μπορούσε να αποκλείσει ή να περιορίσει την απόκτηση μακροπρόθεσμων
αποκλειστικών δικαιωμάτων αναμετάδοσης από τον Όμιλο και, συνεπώς, να δημιουργήσει
προσκόμματα στην υλοποίηση της στρατηγικής του για περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής
βάσης του, και μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην οικονομική
κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.
H Εταιρεία δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι θα διανείμει μέρισμα στο μέλλον.
Η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους της λόγω εμφάνισης
ζημιών. Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ύψος
των κερδών που η Εταιρεία θα εμφανίζει σε κάθε μελλοντική χρήση και της ευρύτερης
οικονομικής και κεφαλαιακής της κατάστασης. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι κατά τις
επόμενες χρήσεις ο Όμιλος θα έχει κερδοφορία ή ότι τα όποια κέρδη του θα επαρκούν για τη
διανομή μερίσματος, και, συνεπώς, η δυνατότητα της Εταιρείας να διανείμει μέρισμα
οποτεδήποτε είναι αβέβαιη.
2.2

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές εξελίξεις

Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και αβεβαιότητες στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει
δυσμενώς τον Όμιλο και πιθανόν να συνεχίσουν να επιδρούν αρνητικά στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά
αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. Συνακόλουθα, οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες, τα λειτουργικά αποτελέσματα, η εν γένει οικονομική κατάσταση και οι
προοπτικές του Ομίλου εξαρτώνται από τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που
επικρατούν στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά ετών, το Ελληνικό Δημόσιο αντιμετώπισε σημαντική
πίεση στα δημοσιονομικά του και δεσμεύτηκε να λάβει ουσιώδη διαρθρωτικά μέτρα στα
πλαίσια των προγραμμάτων προσαρμογής, που συμφωνήθηκαν αρχικά με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και εν συνεχεία τον Αύγουστο του 2015 με τους Θεσμούς (τα
«Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής»).Τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής
περιλαμβάνουν πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
που σκοπεύουν, μεταξύ άλλων, στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, στον
εξορθολογισμό του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος, στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας και σε διάφορες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών,
τον εκσυγχρονισμό και την αποπολιτικοποίηση του δημόσιου τομέα, με απώτατο στόχο την
ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.
Το δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής έληγε αρχικά στο τέλος του έτους 2014.
Εν τούτοις, λόγω των πρόωρων εκλογών που προκηρύχθηκαν στην Ελλάδα στις 8.12.2014,
για τον Ιανουάριο του 2015, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών των Κρατών Μελών της
Ευρωζώνης («Eurogroup») συμφώνησε, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής Κυβέρνησης,
αρχικά σε μία δίμηνη «τεχνική παράταση» αυτού του προγράμματος ως το τέλος
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Φεβρουαρίου 2015. Στις 20.2.2015, το Eurogroup συμφώνησε σε περαιτέρω παράτασή του,
ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση της τελευταίας εκκρεμούς αξιολόγησης, ως
προηγούμενη αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω εκταμίευση υπό αυτό το
πρόγραμμα, καθώς και για να δοθεί επαρκής χρόνος για την διαπραγμάτευση και εν τέλει
συμφωνία ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος στήριξης.
Ωστόσο, η αβεβαιότητα που σχετιζόταν με την εν γένει ολοκλήρωση του δεύτερου
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και τις προοπτικές της Ελλάδος στην Ευρωζώνη,
καθώς και οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των
Θεσμών για ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο πρώτο εξάμηνο του 2015, επηρέασαν
άμεσα τη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα.
Στα τέλη Ιουνίου 2015 και ως αποτέλεσμα της περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομικής
κατάστασης στην Ελλάδα, της ελλείψεως ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και
της μη επίτευξης συμφωνίας με την ΕΕ και τους Θεσμούς για ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής
στήριξης, κηρύχθηκε τραπεζική αργία στην Ελλάδα για περίοδο τριών εβδομάδων και
επιβλήθηκαν αυστηροί περιορισμοί στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, ενώ στις 30.6.2015
έληξε το δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής και η χώρα δεν κατέβαλε τη δόση
προς το ΔΝΤ που κατέστη ληξιπρόθεσμη την ίδια ημερομηνία.
Κατόπιν περαιτέρω διαπραγματεύσεων, στις 8.7.2015, η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα
τριετούς χρηματοδότησης στον ΕΜΣ. Στις 12.7.2015, η Σύνοδος Κορυφής εξέδωσε σχετική
ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να θεσμοθετήσει σειρά
μέτρων ως προαπαιτούμενα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την κατάρτιση
ενός νέου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του EΜΣ.
Στις 15 και 23 Ιουλίου 2015, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε μέρος από τα προαπαιτούμενα
που είχαν τεθεί από την ως άνω σύνοδο και κατόπιν παρατεταμένων διαπραγματεύσεων, στις
14.8. 2015 το Eurogroup ανακοίνωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήρθε σε κατ’ αρχήν συμφωνία
με τους Θεσμούς και τον ΕΜΣ για ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και
στήριξης (το «Τρίτο Πρόγραμμα») ύψους €86 δισ. περίπου, χορηγούμενο από τον ΕΜΣ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurogroup, η Ελλάδα στοχεύει μεσοπρόθεσμα, στο πλαίσιο
του Τρίτου Προγράμματος, σε πρωτογενές πλεόνασμα του ΑΕΠ 0,5% το έτος 2016, 1,75% το
έτος 2017 και 3,5% το έτος 2018, που στοχεύεται να επιτευχθούν κυρίως μέσω
δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Συνεπεία της επίτευξης συμφωνίας επί του Τρίτου Προγράμματος, οι περιορισμοί στη κίνηση
κεφαλαίων χαλάρωσαν σταδιακά, χωρίς όμως να δύναται να προβλεφθεί το χρονικό σημείο
πλήρους άρσης ή περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών.
Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα
ανακύπτουν κίνδυνοι, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων αφορούν στη ρευστότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επιχειρήσεων, στην εισπραξιμότητα απαιτήσεών
τους, στην εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανειακών τους υποχρεώσεων ή/και στην ικανοποίηση
όρων και χρηματοοικονομικών δεικτών, στην ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων, στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων και στοιχείων του ενεργητικού,
στην επάρκεια προβλέψεων και στη δυνατότητα συνέχισης της απρόσκοπτης δραστηριότητάς
τους.
Η ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας υπό το Τρίτο
Πρόγραμμα από το Eurogroup στις 16.6.2016 κατόπιν της θετικής εισήγησης του
EuroWorkingGroup που δόθηκε στις 9.6.2016, η τήρηση των συμφωνηθέντων μέτρων και
δράσεων από την ελληνική κυβέρνηση και η προοπτική ελάφρυνσης του χρέους του
Ελληνικού Δημοσίου αναμένεται να αμβλύνουν τις αβεβαιότητες στο οικονομικό περιβάλλον
και να συνδράμουν στη σταδιακή επανάκτηση του κλίματος εμπιστοσύνης.
Τυχόν αδυναμία υλοποίησης του Τρίτου Προγράμματος και εφαρμογής όλων των δράσεων
και μέτρων που το συνοδεύουν, ή/και εν γένει αδυναμία αυτού του προγράμματος να πετύχει
αξιοσημείωτη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας ή εμφάνιση πιστωτικού γεγονότος σχετικό
με το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου ή περαιτέρω αναδιάρθρωσή του, καθώς και τυχόν
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πολιτική αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, την
οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και
εδρεύουν στην Ελλάδα, και άρα και του Ομίλου, με τρόπο και ένταση που δεν μπορεί επί του
παρόντος να προβλεφθεί επακριβώς.
Η τρέχουσα οικονομική κρίση μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του
Ομίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια όσο και στο κόστος δανεισμού του, γεγονός
που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα,
στην οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.
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 εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο εξαιτίας
των συνεχών υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, παραμένει
αποκλεισμένο από τις διεθνείς αγορές και στηρίζεται στο Ευρωσύστημα για άντληση
ρευστότητας, και την αστάθεια στις κεφαλαιαγορές λόγω των οικονομικών προβλημάτων
χωρών μελών της Ευρωζώνης και των αμφιβολιών για το μέλλον του Ευρώ και της
Ευρωζώνης. Επίσης, ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις μεταβολές των επιτοκίων βάσης
δανεισμού (Euribor) όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισμό του, καθώς το σύνολο των
δανείων που έχει συνάψει ο Όμιλος φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο πλέον ενός περιθωρίου
που συνήθως χρεώνουν οι τράπεζες. Επιπρόσθετα, στους όρους της Αναχρηματοδότησης
προβλέπεται επίσης επιτόκιο αναφοράς βάσει του Euribor πλέον περιθωρίου. Συνεπώς,
μελλοντικές διακυμάνσεις του Euribor ή άλλων επιτοκίων αναφοράς ενδέχεται να αυξήσουν τα
χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, μειώνοντας
τις ταμειακές ροές που θα ήταν διαθέσιμες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις ανάγκες
κεφαλαίου κίνησης και επιβραδύνοντας την ικανότητα των μελών του Ομίλου να
αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Συνεπώς, η παρούσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η
χρηματοοικονομική κρίση στην Ευρώπη και διεθνώς καθώς και η πιθανή αύξηση των
επιτοκίων, ενδέχεται να αυξήσουν το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και να
επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητά του να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια είτε γενικώς είτε
υπό αποδεκτούς όρους, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.
Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη ή και την Ε.Ε. και μετάβαση σε
εθνικό νόμισμα αναμένεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας,
στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και την αγοραία αξία των Μετοχών και των
Μετατρέψιμων Ομολογιών
Καθόλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και ιδίως ενόψει των
διαπραγματεύσεων για τη συνομολόγηση των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής και
εντεύθεν κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της χώρας με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε
σύμφωνα με αυτά, ετίθετο με ένταση το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη
ή και την Ε.Ε. Πέρα από τις σημαντικότατες κοινωνικές επιπτώσεις, μία τέτοια εξέλιξη θα
οδηγούσε βραχυπρόθεσμα σε σημαντική κάμψη της γενικότερης οικονομικής
δραστηριότητας, πτωχεύσεις σημαντικών οικονομικών μονάδων, αύξηση της ανεργίας και
ενδεχομένως ίσως και σε διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και των επιχειρήσεων
εν γένει.
Χωρίς να είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί μία τόση σημαντική αλλαγή, είναι βέβαιο ότι λόγω
δραστικών μεταβολών που θα υφίστατο το σύνολο της οικονομικής ζωής της χώρας, θα
επηρεαζόντουσαν ουσιωδώς τα έσοδα και τα έξοδα του Ομίλου συνεπεία της ύφεσης που θα
ενέσκυπτε τουλάχιστον κατά τους πρώτους μήνες της μετάβασης στο νέο νόμισμα.
Σε ένα τέτοιο απρόβλεπτο καθεστώς δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση για την
κάλυψη του κίνδυνου ρευστότητας, της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, της επάρκειας
χρηματοδότησης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και φυσικά δε μπορεί να
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πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για την αγοραία αξία των Μετοχών και των Μετατρέψιμων
Ομολογιών.
Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή και από την ΕΕ
αναμένεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της χώρας, στην
οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου,
καθώς και στην αποτίμηση των Μετοχών και των Μετατρέψιμων Ομολογιών.
Oι ενδεχόμενες επιπτώσεις του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου
για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, για την Ελλάδα δεν δύνανται να
προβλεφθούν και θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικές επηρεάζοντας δυσμενώς
κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
To αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο («Η.Β.») για
έξοδο της χώρας από την Ε.Ε., αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, στα κράτη της Ε.Ε.
περιλαμβανομένης και της Ελλάδας αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, σε οικονομικό και σε
πολιτικό επίπεδο, και ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, του τραπεζικού
και χρηματοοικονομικού τομέα και της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι
επιπτώσεις του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος για αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε.
θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικές και ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τόσο άμεσα μέσω του εμπορίου, της ναυτιλίας και του
τουρισμού, όσο και έμμεσα μέσω της επιβράδυνσης της οικονομίας της Ευρωζώνης. Μια
τέτοιου είδους εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος,
δυσχεραίνοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης της εγχώριας οικονομίας, επηρεάζοντας
ενδεχομένως αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις προοπτικές των ελληνικών
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου, με τρόπο και ένταση που επί του
παρόντος δεν μπορεί να προβλεφθεί.
Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά.
Το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως οι
γενικότερες συνθήκες της οικονομίας, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, το ενεργειακό κόστος, η
καταναλωτική πίστη, κλπ. Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, η αύξηση της
άμεσης και έμμεσης φορολογίας, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, η αυξανόμενη ανεργία
και το κλίμα αβεβαιότητας στην ελληνική κοινωνία έχουν επηρεάσει και συνεχίζουν να
επηρεάζουν αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα και την ψυχολογία των καταναλωτών. Τα
ανωτέρω έχουν ως αναγκαία συνέπεια τη σημαντική κάμψη της ζήτησης για προϊόντα και
υπηρεσίες του Ομίλου, γεγονός που είχε και ενδέχεται να εξακολουθήσει να έχει ουσιώδη
αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα
λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.
2.3

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες

Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς τους
Ομολογιούχους κατόπιν καταγγελίας του ΜΟΔ σύμφωνα με τους όρους του, θα
μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική
κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.
Το Πρόγραμμα του ΜΟΔ προβλέπει συγκεκριμένα γεγονότα, η επέλευση των οποίων παρέχει
το δικαίωμα, αλλά δεν γεννά υποχρέωση, στους Ομολογιούχους να καταγγείλουν το ΜΟΔ
προ της συμβατικής λήξεώς του με απόφαση της συνέλευσή τους για την οποία απαιτείται
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΜΟΔ
(βλ. ενότητα 4.5.2 «Το Πρόγραμμα του ΜΟΔ» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου»).
Μεταξύ αυτών των γεγονότων περιλαμβάνεται και η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα
καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες προς τους
Ομολογιούχους.
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Εάν η Εταιρεία αθετήσει αυτήν την υποχρέωσή της ή συντρέξει έτερο γεγονός καταγγελίας και
η γενική συνέλευση των Ομολογιούχων αποφασίσει να καταγγείλει το ΜΟΔ, οι υποχρεώσεις
της Εκδότριας από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες κατά κεφάλαιο, πλέον της Απόδοσης,
δεδουλευμένων τόκων και τυχόν εξόδων καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Τόσο η
συνδρομή γεγονότος καταγγελίας του ΜΟΔ αυτή καθεαυτή όσο και η ενδεχόμενη αδυναμία
της Εταιρείας να καταβάλει τα ανωτέρω ποσά θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή
επίπτωση στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.
Τυχόν αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας και της FM συνεπεία της μετατροπής των
Μετατρέψιμων Ομολογιών σε Νέες Μετοχές υπόκειται στην έγκριση των Δανειστριών
Τραπεζών υπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ.
Σύμφωνα με όρους των Υφιστάμενων ΚΟΔ, τυχόν μεταβολή ελέγχου της Εταιρείας γεννά το
δικαίωμα καταγγελίας των ΚΟΔ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών, εκτός
εάν η Εταιρεία ή/και η FM έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση των οικείων Δανειστριών
Τραπεζών. Οι όροι των Υφιστάμενων ΚΟΔ δεν προβλέπουν τα κριτήρια βάσει των οποίων οι
οικείες Δανείστριες Τράπεζες θα μπορούσαν να συναινέσουν σε μια τέτοια αλλαγή ελέγχου
και η Εταιρεία εικάζει, αλλά δεν δύναται να επιβεβαιώσει, ότι η φερεγγυότητα, εμπειρία,
αξιοπιστία, εταιρική διακυβέρνηση (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο), τα
επιχειρηματικά σχέδια, η επάρκεια και η προέλευση των οικονομικών πόρων του εν δυνάμει
αποκτώντος τον έλεγχο θα διαδραμάτιζαν ουσιώδη ρόλο στην αξιολόγησή του από αυτές.
Επιπλέον, δυνάμει της από 13.9.2016 επιστολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
ενεργούσα ως εκπρόσωπος των οικείων Δανειστριών Τραπεζών από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, η
Εταιρεία ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι αυτές οι τράπεζες «… θα εξετάσουν την ενδεχόμενη
μεταβολή ελέγχου της εταιρείας Forthnet A.E., λόγω του υπό έκδοση Μ.Ο.Δ., μετά την κάλυψή
του, με βάση τα προβλεπόμενα στις εν ισχύ τότε συμβάσεις των Κ.Ο.Δ., όπως θα
διαμορφωθούν κατά την κατάρτιση των συμβατικών εγγράφων και δεν θα την αρνηθούν χωρίς
εύλογη αιτία.». Σε περίπτωση που οι οικείες Δανείστριες Τράπεζες δεν συναινέσουν σε τυχόν
αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας, που επέλθει συνεπεία της μετατροπής των Μετατρέψιμων
Ομολογιών σε Νέες Μετοχές και καταγγείλουν τα Υφιστάμενα ΚΟΔ κατά τα ανωτέρω, η
Εταιρεία και η Forthnet Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων
ΚΟΔ, με αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, καθώς
δύνανται να ληφθούν μέτρα, όπως αναγκαστική εκτέλεση διά της ρευστοποίησης
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, ή/και έτερα μέτρα εντός του υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου περί αφερεγγυότητας σε βάρος της Εταιρείας, της Forthnet Media και ενδεχομένως
των λοιπών μελών του Ομίλου, όπως κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση εν
λειτουργία ή ειδική διαχείριση ενώ οι κάτοχοι Μετατρέψιμων Ομολογιών και Μετοχών θα
κινδυνεύσουν να απωλέσουν την επένδυσή τους σε αυτές τις κινητές αξίες. Ο ίδιος κίνδυνος
ενδέχεται να προκύψει και υπό τα Νέα ΚΟΔ ανάλογα με τη διαμόρφωση του όρου που
προβλέπεται ως γεγονός καταγγελίας στα κείμενα των βασικών όρων (term sheets) της
Αναχρηματοδότησης, τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τις οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες,
και αφορά σε τυχόν αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή του ποσοστού συμμετοχής των
μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και της Forthnet Media, που τυχόν επέλθει
χωρίς τη συναίνεσή αυτών των τραπεζών. (βλ. επίσης ενότητα 2.1 «Κίνδυνοι που σχετίζονται
με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και τον κλάδο δραστηριότητάς του - Η ομαλή
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οικονομική κατάσταση και οι προοπτικές του
εξαρτώνται επίσης και από την ικανότητά του να εξυπηρετεί προσηκόντως τον υψηλό
τραπεζικό δανεισμό του μετά την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης και να συμμορφώνεται
με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τους λοιπούς όρους των Νέων ΚΟΔ, οι οποίοι θα
προσδιοριστούν και εξειδικευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διαπραγμάτευση των
συμβατικών κειμένων για την έκδοση και κάλυψη των Νέων ΚΟΔ» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου).
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Δεν θα δοθεί αποζημίωση για Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα ασκηθούν ενώ
ενδέχεται να μην υπάρξει ενεργή διαπραγμάτευση σε σχέση με αυτά.
Η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης έχει ορισθεί από το Δ.Σ. σε 15 ημέρες,
δυνάμενη να παραταθεί, εφόσον υπάρξει τέτοια απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί εγκαίρως,
όπως ορίζει ο νόμος και ο Κανονισμός του Χ.Α. Αν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει τα
Δικαιώματα Προτίμησής του μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησής τους, αυτά θα
αποσβεστούν, θα είναι άνευ αξίας και δεν θα τύχουν καμίας αποζημίωσης.
Σε κάθε περίπτωση, τα Δικαιώματα Προτίμησης αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν υπό
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Η Εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει καμία διαβεβαίωση στους
επενδυτές ότι θα αναπτυχθεί ενεργή διαπραγμάτευση για αυτά τα δικαιώματα. Ακόμα και αν
αναπτυχθεί ενεργή διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, η τιμή διαπραγμάτευσής
τους ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και οι επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα
ασκήσουν ενδέχεται να μην αποκομίσουν τα οφέλη που προσδοκούν από την πώλησή τους.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής.
Οι κάτοχοι Μετατρέψιμων Ομολογιών θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Μετατροπής
με αίτησή τους προς την Εταιρεία είτε απευθείας είτε μέσω του Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων, κατά τις χρονικές περιόδους και σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ. Εάν
κάτοχος Μετατρεψίμων Ομολογιών ασκήσει το Δικαίωμα Μετατροπής, τότε παύει το δικαίωμα
απόληψης τόκου από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες από την Ημερομηνία Μετατροπής και
αποσβένεται η υποχρέωση της Εταιρείας να καταβάλει το κεφάλαιο και την Απόδοση σε
σχέση με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες ως προς τις οποίες έχει ασκηθεί το Δικαίωμα
Μετατροπής.
Επίσης, επειδή η τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών υπόκειται σε διακυμάνσεις, ενώ ο
Λόγος Μετατροπής παραμένει σταθερός σε όλη τη διάρκεια του ΜΟΔ (πλην ορισμένων
περιπτώσεων, όπως η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), υφίσταται κίνδυνος η
αξία των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν σε περίπτωση ασκήσεως του Δικαιώματος
Μετατροπής, να είναι σημαντικά κατώτερη από αυτή των Μετατρεψίμων Ομολογιών.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναστείλει,
για όσο διάστημα κρίνει, την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής σε περίπτωση επέλευσης
εταιρικών γεγονότων τα οποία την αφορούν, εφόσον αυτά λαμβάνουν χώρα από την
Ημερομηνία Έκδοσης και μέχρι εκάστη Ημερομηνία Μετατροπής και επηρεάζουν τα
δικαιώματα των Ομολογιούχων, ενδεικτικά σε περίπτωση εταιρικών μετασχηματισμών και
μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ή/και στην ονομαστική αξία των Μετοχών.
Εάν η Εταιρεία κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, οι Ομολογιούχοι δεν θα δικαιούνται να
ασκήσουν το Δικαίωμα Μετατροπής, να λάβουν Νέες Μετοχές κατ’ ενάσκηση αυτού του
δικαιώματος ούτε, συνεπώς, να επωφεληθούν από τυχόν συναλλαγές σε αυτές τις μετοχές.
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες μπορεί να μην είναι κατάλληλη επένδυση για όλους τους
επενδυτές.
Κάθε πιθανός επενδυτής σε Μετατρέψιμες Ομολογίες θα πρέπει να εξετάσει την
καταλληλότητα της επένδυσης σε αυτές με βάση την προσωπική του κατάσταση.
Συγκεκριμένα, κάθε πιθανός επενδυτής θα πρέπει:


να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία για να κάνει μια σοβαρή αξιολόγηση των
Μετατρέψιμων Ομολογιών, των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων τυχόν επένδυσης
σε Μετατρέψιμες Ομολογίες και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο ή/και ενσωματώνονται κατά παραπομπή,



να έχει πρόσβαση σε, και γνώση των κατάλληλων εργαλείων χρηματοοικονομικής
ανάλυσης για να αξιολογήσει, επί τη βάσει της συγκεκριμένης οικονομικής του
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κατάστασης, τυχόν επένδυση σε Μετατρέψιμες Ομολογίες και τους κινδύνους που
δύναται θα έχει μια τέτοια επένδυση στο συνολικό επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο


να έχει επαρκείς οικονομικές πηγές και ρευστότητα για να αναλάβει το σύνολο των
κινδύνων μιας επένδυσης σε Μετατρέψιμες Ομολογίες,



να αντιλαμβάνεται ενδελεχώς τους όρους των Μετατρέψιμων Ομολογιών και



να είναι σε θέση να αξιολογεί (είτε μόνος είτε με τη βοήθεια επαγγελματία συμβούλου)
πιθανά σενάρια για οικονομικούς παράγοντες, παράγοντες επιτοκίου και άλλους που
μπορεί να επηρεάσουν την επένδυση του και την ικανότητα του να αναλάβει τέτοιους
κινδύνους.

Ένας πιθανός επενδυτής δεν θα πρέπει να επενδύσει σε Μετατρέψιμες Ομολογίες, οι οποίες
αποτελούν σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, αν δεν έχει την εμπειρία (είτε μόνος είτε με τη
βοήθεια επαγγελματία συμβούλου) να αξιολογήσει την αναμενόμενη απόδοση των
Μετατρεψίμων Ομολογιών ή των Νέων Μετοχών υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες, τις
διακυμάνσεις στην τιμή και αξία των Μετατρέψιμων Ομολογιών ή των Νέων Μετοχών και
γενικότερα τους όρους των Μετατρέψιμων Ομολογιών και τους κινδύνους που δύναται να έχει
μια τέτοια επένδυση στο συνολικό επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο.
Η μη ύπαρξη περιορισμών έκδοσης Μετατρέψιμων Ομολογιών στο μέλλον οι οποίες
θα φέρουν ίδια δικαιώματα με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, μπορεί να επιφέρει
αρνητικές συνέπειες στους Ομολογιούχους.
Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκδοση ή στο ύψος έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών που
μπορεί να εκδώσει η Εταιρεία με προτεραιότητα έναντι των Μετατρέψιμων Ομολογιών ή που
κατατάσσονται στον ίδιο βαθμό προτεραιότητας με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες. Πιθανή
αντίστοιχη έκδοση μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στη δυνατότητα της Εταιρείας να
καταβάλλει το κεφάλαιο, τους τόκους και την Απόδοση στους Ομολογιούχους σύμφωνα με
τους όρους του ΜΟΔ λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιμων κεφαλαίων προς τούτο και ιδίως
εφόσον οι όροι μιας τέτοιας νέας έκδοσης προβλέπουν την κατά προτεραιότητα εξόφληση
των κατόχων των οικείων κινητών αξιών ή/και την παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων προς
εξασφάλιση των απαιτήσεών τους. Ομοίως, πιθανή αντίστοιχη έκδοση μπορεί να οδηγήσει σε
μείωση του ποσοστού συμμετοχής των Ομολογιούχων στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και
στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, κατά την τροπή των Μετατρέψιμων Ομολογιών σε Νέες
Μετοχές (dilution).
Η έκδοση του ΜΟΔ ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την τιμή των Υφιστάμενων
Μετοχών.
Η τιμή των Υφιστάμενων Μετοχών μπορεί να παρουσιάσει αυξημένες διακυμάνσεις οι οποίες
μπορεί να προέρχονται, ενδεικτικά, από εκτιμήσεις των επενδυτών για τη μετατροπή των
Μετατρέψιμων Ομολογιών στη λήξη τους ή πωλήσεις Υφιστάμενων Μετοχών από επενδυτές
που θεωρούν τις Μετατρέψιμες Ομολογίες πιο ελκυστική επένδυση. Το παραπάνω
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αυξημένη μεταβλητότητα στην τιμή των Υφιστάμενων
Μετοχών.
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες δεν παρέχουν εξασφάλιση στους Ομολογιούχους.
Οι όροι του ΜΟΔ προβλέπουν την υποχρέωση της Εταιρείας να καταβάλει το κεφάλαιο, τους
αναλογούντες τόκους και την Απόδοση κατά τις χρονικές περιόδους που προβλέπονται σε
αυτούς τους όρους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της και οι
υποχρεώσεις της υπό τις Μετατρέψιμες Ομολογίες καταστούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές,
δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις και ενδεχομένως να δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας στους
Ομολογιούχους.
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Οι επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα εμπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο.
Η ομολογία αποτελεί ένα αξιόγραφο το οποίο ενσωματώνει υπόσχεση χρηματικής παροχής
του εκδότη προς τον οικείο δικαιούχο. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται, συνήθως, στην
πληρωμή του κεφαλαίου κατά τη λήξη και του τόκου στις περιόδους που ορίζονται στους
όρους της έκδοσης. Η επένδυση σε εταιρικά ομόλογα εμπεριέχει διάφορους κινδύνους όπως
τον κίνδυνο πτώχευσης του εκδότη, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο πρώιμης
εξόφλησης και κίνδυνο ρευστότητας αγοράς.
2.4

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις υποκείμενες κινητές αξίες

Η τιμή της Μετοχής ενδέχεται να σημειώσει σημαντικές διακυμάνσεις, γεγονός που
μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τους Μετόχους της Εταιρείας.
Η τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών μπορεί να υπόκειται σε διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα
πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της. Μεταξύ των
παραγόντων αυτών περιλαμβάνονται –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- οι ακόλουθοι:
 Διάρκεια και ένταση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας
 Πολιτική αστάθεια, στάση πληρωμών, νομισματική κρίση, ή ενδεχόμενη πολεμική
σύρραξη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη,
 Η πορεία του Χ.Α.
 Πιθανή ή πραγματοποιηθείσα πώληση μεγάλων πακέτων Μετοχών στην αγορά
 Εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων και αλλαγές στη μετοχική
σύνθεση της Εταιρείας
 Η θέση των ανταγωνιστών της Εταιρείας στην αγορά
 Θετικά ή αρνητικά δημοσιεύματα για την Εταιρεία και τον κλάδο δραστηριότητάς της
Λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν παρατηρηθεί έντονες διακυμάνσεις στην χρηματιστηριακή
αγορά, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών,
ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων και επιδόσεών της.
Πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το Χ.Α. έχει χαμηλότερη
ρευστότητα σε σχέση με άλλες κύριες διεθνείς αγορές, γεγονός το οποίο πιθανόν να
δημιουργήσει δυσκολίες στην προσπάθεια διάθεσης Μετοχών ειδικά σε μεγάλα πακέτα. Η
τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από τυχόν πώληση
σημαντικού αριθμού Μετοχών ή από την εκτίμηση ότι μπορεί να λάβει χώρα μία τέτοια
πώληση. Μελλοντικές πωλήσεις μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς σημαντικού αριθμού
Μετοχών από οποιονδήποτε μεγάλο μέτοχο ή ομάδα μετόχων, ή ακόμη και η εκτίμηση ότι θα
μπορούσε να λάβει χώρα μία τέτοια πώληση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή
διαπραγμάτευσης των Μετοχών.
Η μη πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην ενότητα 3.1.2.6 του
Κανονισμού Χ.Α. για αναθεώρηση της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης θα είχε ως
αποτέλεσμα τη διατήρηση της θέσης των Μετοχών στην εν λόγω κατηγορία.
Οι Υφιστάμενες Μετοχές διαπραγματεύονται δυνάμει της από 24.11.2011 απόφασης του Δ.Σ.
του Χ.Α., στην κατηγορία επιτήρησης, κατ΄εφαρμογήν των κριτηρίων της ενότητας 3.1.2.4.
(1β) του ισχύοντος Κανονισμού Χ.Α., ήτοι λόγω ζημιών κατά τη χρήση μεγαλύτερων από 30%
της καθαρής θέσης της Εταιρείας. Η Forthnet, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη
μακροοικονομική κατάσταση, με στόχο την έξοδο των Υφιστάμενων Μετοχών από την
Κατηγορία Επιτήρησης, έχει δεσμευθεί να λάβει κάθε μέτρο που κατατείνει στην αύξηση της
πελατειακής βάσης της, της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητάς της και την
εξομάλυνση των επιπτώσεων της απομείωσης της υπεραξίας στα λογιστικά αποτελέσματα,
ενώ παράλληλα συνεχίζει την προσπάθεια μείωσης κόστους.

62

Εντούτοις, παρά τις ενέργειες της Διοίκησης, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση
ότι στο άμεσο μέλλον θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενότητα 3.1.2.6 του
Κανονισμού του Χ.Α., για την αναθεώρηση ένταξης στην εν λόγω κατηγορία και τη μεταφορά
των Μετοχών στην κατηγορία «Κύριας Αγοράς». Η διαπραγμάτευση στην Κατηγορία
Επιτήρησης συνεπάγεται σημαντικό περιορισμό του χρόνου διαπραγμάτευσης των Μετοχών.
Συνεπώς, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση μετατροπής
Μετατρεψίμων Ομολογιών σε Νέες Μετοχές, οι τελευταίες δύνανται να διαπραγματεύονται
στην Κατηγορία Επιτήρησης.
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3.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

3.1

Υπεύθυνα Πρόσωπα

Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο αφορά στη διάθεση των Μετατρέψιμων Ομολογιών
μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και στην εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.,
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 Εκδότριας και τις πληροφορίες για τα λοιπά μέλη του
Ομίλου.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία, της οποίας η δημοσιοποίηση
προβλέπεται στον Κανονισμό 809/2004 και η οποία αφορά τον Όμιλο, τη Δημόσια Προσφορά
και την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία
Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σημείωμα, β) τους
Παράγοντες Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Χρεωστικού Τίτλου.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Εταιρία και ο Σύμβουλος Έκδοσης βεβαιώνουν ότι η Εταιρία
πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής των Μετατρέψιμων Ομολογιών της στο Χ.Α. σύμφωνα
με το άρθρο 6 του Ν. 3371/2005 και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.
Το Χ.Α. στις 9.9.2016 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων
εισαγωγής των Μετατρέψιμων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία
Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.. Η έγκριση
εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης και των Μετατρέψιμων
Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.
3401/2005 και του Κανονισμού 809/2004.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 15.9.2016, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό,
σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 και τον Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό
2016/301,
σε
ηλεκτρονική
μορφή
στην
ιστοσελίδα
του
Χ.Α.
(http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), του Συμβούλου Έκδοσης Alpha Bank
(http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224&la=1)
και
της
Εταιρείας
(http://www.forthnet.gr/Article.aspx?a_id=1903). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι
διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία
της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής, Προέκταση Οδού Μάνης, Θέση Κάντζα.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρείας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του
Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι τα εξής:


Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων
Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα, Παλλήνη Αττικής.

Σύμβουλος,

64



Μιχάλης Ραμάκης, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα,
Παλλήνη Αττικής.

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα ως άνω αναφερόμενα φυσικά
πρόσωπα, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, και ο Σύμβουλος
Έκδοσης, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και
βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και τα υπεύθυνα πρόσωπα που
επιμελήθηκαν από πλευράς Εταιρείας τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι
υπεύθυνοι για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα φυσικά πρόσωπα, που επιμελήθηκαν
της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, και ο Σύμβουλος Έκδοσης, ως νομικό πρόσωπο,
δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το Ενημερωτικό Δελτίο 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 Δελτίο είναι,
καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το
περιεχόμενό του.
Ο Σύμβουλος Έκδοσης γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι έχει διενεργηθεί κατ΄εντολή του
νομικός έλεγχος από το Νομικό Ελεγκτή ο οποίος καλύπτει το χρονικό διάστημα από
1.1.2013 έως και 13.9.2016 και έχει συνταχθεί το Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή.
Επίσης, κατ΄εντολή του Συμβούλου Έκδοσης έχουν συνταχθεί από την ελεγκτική εταιρεία
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. με ημερομηνία 12.9.2016,
οι ακόλουθες εκθέσεις:
α) Έκθεση Ελέγχου (ISA 805) επί των ενοτήτων επιλεγμένων οικονομικών πληροφοριών των
χρήσεων 2013-2015,
β) Αναλυτική Έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών επί των οικονομικών
στοιχείων και πληροφοριών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, και
γ) Έκθεση Ελέγχου βάσει του ISRE 3000 της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου,
οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ενότητα 3.2.2. «Πρόσθετες Ελεγκτικές Εργασίες της
Ελεγκτικής Εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και
την ενότητα 4.1 «Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης», του Ενημερωτικού
Δελτίου.
Επιπλέον, ο Σύμβουλος Έκδοσης γνωστοποιεί ότι κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται
στον παρόν Ενημερωτικό Δελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την
Εταιρεία ή/και σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που
επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, στο Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή
καθώς και στα πορίσματα των ελεγκτικών εργασιών που διενήργησε η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
(ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Το Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή καθώς και οι υπ΄αριθμ. (α) – (γ) ανωτέρω εκθέσεις της
ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.,
κατόπιν σχετικής συναίνεσης του Νομικού Ελεγκτή καθώς και της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. είναι διαθέσιμες στο επενδυτικό
κοινό (βλ. ενότητα 3.7 «Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου).
Τα τυχόν συμφέροντα και οι σχέσεις του Συμβούλου Έκδοσης, του ανεξάρτητου Νομικού
Ελεγκτή και της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
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ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. παρουσιάζονται με σχετική αναφορά στην ενότητα 4.4 «Συμφέροντα των
φυσικών & νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση του ΜΟΔ» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2013,
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΑ, έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κ. Χριστόδουλο Σεφέρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23431) της ελεγκτικής
εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόμετρο
Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2886000) και Σπυρίδωνα Η.
Μπουντά (Α.Μ.ΣΟΕΛ 11451) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3 112
57 Αθήνα τηλ.: 210 89 61 100) και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. την 27.03.2014, καθώς και από
την τακτική Γενική Συνέλευση την 24.06.2014.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2014,
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΑ, έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κ. Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) της ελεγκτικής
εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Χειμάρας 8Β,
151 25, Μαρούσι τηλ.: 210 2886000) και κα Ελένη Σκορδαλάκη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 22411) της
ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3 112 57 Αθήνα τηλ.: 210 89 61 100)
και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. την 31.03.2015, καθώς και από την τακτική Γενική Συνέλευση
την 26.06.2015.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2015,
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΑ, έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κ. Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) της ελεγκτικής
εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Χειμάρας 8Β,
151 25, Μαρούσι, τηλ.: 210 2886000) και κα Ελένη Σκορδαλάκη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 22411) της
ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3 112 57 Αθήνα τηλ.: 210 89 61 100)
και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. την 30.03.2016, καθώς και από την τακτική Γενική Συνέλευση
την 30.06.2016.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.6.2016,
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική
Αναφορά» βάσει των Δ.Π.Χ.Α. έχουν επισκοπηθεί από τον ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή
λογιστή κ. Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ &
ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Χειμάρας 8Β, 151 25, Μαρούσι,
τηλ.: 210 2886000) και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. την 29.8.2016.
Οι Μέτοχοι και λοιποί επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν
να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, στην
Παλλήνη Αττικής, Προέκταση Οδού Μάνης, Θέση Κάντζα Τ.Κ. 15351, τηλ.: 211 95 59 000
(αρμόδιοι οι κ.κ. Γεώργιος Δερμιτζάκης και Γιώργος Μαντζώρος).
3.2

Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες

3.2.1

Έγγραφο Νομικού Ελεγκτή

Για τους σκοπούς της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και
τον Κανονισμό 809/2004 και τον Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 κατόπιν εντολής
του Συμβούλου Έκδοσης, διενεργήθηκε νομικός έλεγχος. Αντικείμενο του νομικού ελέγχου
είναι η Εταιρεία και η Forthnet Media A.E.
Ο νομικός έλεγχος καλύπτει τη χρονική περίοδο από 1.1.2013 μέχρι και 13.9.2016 (εφεξής ο
«Νομικός Έλεγχος») και διενεργήθηκε από τη Δικηγορική Εταιρεία «Δρακόπουλος &
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Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία» (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 80103), Ομήρου 6, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210
3227000 (εφεξής ο «Νομικός Ελεγκτής»).
Ο νομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε με βάση τον κατάλογο αιτούμενων εγγράφων που
υποβλήθηκε στην Εταιρεία και τη Forthnet Media τον Απρίλιο του 2016, καθώς και
αντίστοιχες συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του νομικού
ελέγχου. Τα αιτηθέντα έγγραφα και στοιχεία που παρασχέθηκαν θεωρήθηκαν επαρκή με
βάση τη συνήθη πρακτική στο πλαίσιο της διενέργειας του νομικού ελέγχου.
Ο Νομικός Ελεγκτής δηλώνει ότι κατά τον χρόνο σύνταξης και υποβολής του Εγγράφου του
Νομικού Ελεγκτή δεν συνδεόταν και δεν διατηρούσε οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση, υπό
την έννοια της παρ. 3.1 του παραρτήματος V και της παρ. 23.1 του παραρτήματος Ι του
Κανονισμού 809/2004, με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (υπό την
έννοια του άρ. 32 του N.4308/2014, ως ισχύει). Ο Νομικός Ελεγκτής δηλώνει ότι α) παρέχει το
δικαίωμα να περιληφθεί το Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις
και σημειώσεις του ελέγχου στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και β) παρέχει τη συναίνεσή του
έτσι ώστε το Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή να αποτελεί έγγραφο στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού (βλ. ενότητα 3.7 «Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού» του
Ενημερωτικού Δελτίου).
Με βάση τον κατάλογο αιτούμενων εγγράφων, η Εταιρεία έθεσε στη διάθεση του Νομικού
Ελεγκτή τα στοιχεία που έκρινε ότι αντιστοιχούν στον κατάλογο αυτό και για το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Μετά από έλεγχο των στοιχείων αυτών και την παροχή περαιτέρω
διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών επί αυτών, το από 13.9.2016 Έγγραφο
του Νομικού Ελεγκτή παρατίθεται αυτούσιο ως εξής:
«Κατόπιν εντολής του Συμβούλου Έκδοσης, Αlpha Bank, διενεργήθηκε νομικός έλεγχος
(εφεξής ο «Νομικός Έλεγχος») από τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δρακόπουλος &
Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία», (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 80103), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Ομήρου, 6 Αθήνα, τηλ. 210 3227000, και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «Νομικός
Ελεγκτής»). Για την «Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία», αρμόδιος είναι ο
διαχειριστής εταίρος της κ. Γεώργιος Βασαλάκης (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 12465).
Ο Νομικός Έλεγχος καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 13.09.2016, ως
προς τις ακόλουθες εταιρείες:
Ι.

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και

ΙΙ.

«FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Forthnet Media»),
στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει σε ποσοστό 98,97%.

Για τις θυγατρικές εταιρείες Forth-CRS A.E., Netmed NV, Νetmed A.E., DIKOMO
INVESTMENT SARL (υπό εκκαθάριση), TILEDRASI S.A. (υπό εκκαθάριση) και
INTERVISION SERVICES B.V.), ο Νομικός Έλεγχος πραγματοποιήθηκε μόνο για τις
δικαστικές εκκρεμοδικίες και τις σημαντικές συμβάσεις αυτών, για την ίδια ως άνω περίοδο. Ο
Νομικός Έλεγχος πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου που
συντάσσεται για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρείας με δικαίωμα
προτίμησης παλαιών μετόχων (το «ΜΟΔ»), δυνάμει της από 21.6.2016 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ΄εξουσιοδότηση της ΓΣ της 28.6.2011 και της
έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο Νομικός Έλεγχος πραγματοποιήθηκε με βάση τον κατάλογο αιτούμενων εγγράφων που
υποβλήθηκε στην Εταιρεία και τη Forthnet Media τον Απρίλιο του 2016, καθώς και αντίστοιχες
συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του νομικού ελέγχου. Τα
αιτηθέντα έγγραφα και στοιχεία που παρασχέθηκαν θεωρούνται επαρκή με βάση τη συνήθη
πρακτική για τη διενέργεια του νομικού ελέγχου της Εταιρείας και της Forthnet Media, στο
πλαίσιο της σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου λόγω της έκδοσης του ΜΟΔ.
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Από το Νομικό Έλεγχο της Εταιρείας και της Forthnet Media, που διενεργήθηκε από την
δικηγορική μας εταιρεία, με βάση τα έγγραφα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσαν η
Εταιρεία, η Forthnet Media και οι λοιπές θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, ανάλογα την
περίπτωση, στη διάθεσή μας, την από 23.8.2016 βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της
Εταιρείας και άλλες επιστολές - βεβαιώσεις τις οποίες λάβαμε κατά τη διενέργεια του ελέγχου
και μέσα στο πλαίσιο που οριοθετείται παρακάτω, τα ευρήματα του Νομικού Ελέγχου έχουν ως
εξής:

1. Κατόπιν μελέτης του Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει παραλειφθεί από αυτό ουσιώδες
νομικό ζήτημα ή πληροφορία νομικής φύσεως, σύμφωνα με τους νόμους και τους
κανόνες που διέπουν τη σύνταξή του, που θα έπρεπε να έχουν περιληφθεί σε αυτό
σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 809/2004 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
2. Τα στοιχεία που ελέγχθησαν είναι επαρκή με βάση τη συνήθη πρακτική για τη
διενέργεια του νομικού ελέγχου της Εταιρείας και της θυγατρικής της Forthnet Media
A.E., στο πλαίσιο της σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου λόγω της έκδοσης του ΜΟΔ.
3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο διασφαλίζουν την
πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων του Ενημερωτικού Δελτίου που άπτονται του
νομικού ελέγχου, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στη χρηματιστηριακή νομοθεσία, όπως ισχύουν.
4. Δεν προέκυψε κατά τη γνώμη μας ουσιώδες γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει
από νομική άποψη την έκδοση του ΜΟΔ και την εισαγωγή των ομολογιών της στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
5. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις της
εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα, έχει συμμορφωθεί προς τις εφαρμοστέες
διατάξεις του Ν. 3016/2002, του Ν. 3693/2008 (άρθρο 37) και του Ν. 3873/2010
όσον αφορά τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Η Εταιρεία διαθέτει εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που
προβλέπεται στο Ν. 3016/2002.
6. Η Εταιρεία και η Forthnet Media έχουν συσταθεί νόμιμα και λειτουργούν σύμφωνα με
τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους και κανονισμούς και η νομική τους κατάσταση είναι
σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται όσον
αφορά την ίδρυση και την καταστατική τους λειτουργία.
7. Η Εταιρεία, η Forthnet Media και η θυγατρική Forth-CRS διαθέτουν τις απαιτούμενες
από το νόμο άδειες και εγκρίσεις για τη λειτουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οποίες είναι σε ισχύ και δεν
διαπιστώθηκε κάποιος λόγος ανακλήσεως ή λήξεως αυτών.
8. Το Καταστατικό της Εταιρείας και το Καταστατικό της Forthnet Media δεν
παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία. Εντοπίσαμε μία απόκλιση του καταστατικού
της Εταιρείας σε σχέση με ορισμένη διάταξη αναγκαστικού δικαίου του Ν.2190/1920,
η οποία (απόκλιση), εντούτοις, δεν δημιουργεί οποιοδήποτε ζήτημα ακυρότητας ή
ακυρωσίας των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων που έχουν λάβει χώρα έως
σήμερα ή οποιοδήποτε άλλο νομικό ζήτημα για την Εταιρεία. Ως προς το μέλλον, αν
και δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα να εγερθεί λόγω της άνω απόκλισης
ζήτημα ακυρωσίας αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, θεωρούμε ότι η όποια
έκβαση τέτοιου ζητήματος, δεν θα επηρεάσει τη νομική υπόσταση της Εταιρείας.
9. Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τους νόμους και
τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται. Έχουν εκδοθεί νομίμως και αποφέρουν
ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στους μετόχους της και δεν υπάρχουν υποχρεώσεις ή
βάρη επί των μετοχών., πλην όσων επιβάλλει ο νόμος και οι επιμέρους συμβάσεις
ενεχύρου που αφορούν σε 29.686 μετοχές της Εταιρείας επί των οποίων έχει
συσταθεί ενέχυρο και οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 0,089% επί του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας. Περαιτέρω, δεν υφίστανται προνομιούχες μετοχές, ιδρυτικοί
τίτλοι ή κινητές αξίες μετατρέψιμες σε ή ανταλλάξιμες με μετοχές της Εταιρείας.
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10. Σύμφωνα με τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μας προκύπτει ότι η Εταιρεία δεν είχε
τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης έως την 21.4.2016 ή υπό αναγκαστική διαχείριση έως
την 21.4.2016, ούτε εκκρεμούσε κατ' αυτής αίτηση πτώχευσης ή συνδιαλλαγής ή
εξυγίανσης έως την 21.4.2016 ή αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή
συνεκκαθαριστή έως την 3.5.2016 και δεν είχε ληφθεί απόφαση περί λύσης ή
εκκαθάρισής
της.
Περαιτέρω,
σύμφωνα
με το
υπ’
αριθμ.
πρωτ.
196966.279226/28.4.2016 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ., πιστοποιείται ότι μέχρι
την ημερομηνία έκδοσής του δεν έχει καταχωριστεί στη μερίδα της Εταιρείας στο
Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση γενικής συνέλευσης για λύση της Εταιρείας και θέση αυτής σε
εκκαθάριση, ούτε έχει καταχωρηθεί αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της
Εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε
απόφαση που να την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε έχει
περιέλθει στην εν λόγω υπηρεσία απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση
πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. Τέλος, από την ελεγκτική
διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία ότι έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της.
11. Αντιστοίχως, σύμφωνα με τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μας προκύπτει ότι η
Forthnet Media δεν είχε τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης έως την 17.5.2016 ή υπό
αναγκαστική διαχείριση έως την 19.5.2016, ούτε εκκρεμούσε κατ' αυτής αίτηση
πτώχευσης ή συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης έως την 18.5.2016 ή αίτηση για διορισμό ή
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή έως την 18.5.2016 και δεν είχε
κατατεθεί αίτηση περί λύσης αυτής έως την 18.5.2016 ή εκδοθεί απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί λύσης αυτής έως την 19.5.2016. Περαιτέρω,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 160853.228017/22.2.2016 Γενικό Πιστοποιητικό
του Γ.Ε.ΜΗ., πιστοποιείται ότι μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του δεν έχει
καταχωριστεί στη μερίδα της Forthnet Media στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση γενικής
συνέλευσης για λύση της Forthnet Media και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει
καταχωρηθεί αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της Εταιρείας και
διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να την
θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε έχει περιέλθει στην εν
λόγω υπηρεσία απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. Τέλος, από την ελεγκτική διαδικασία δεν
προέκυψαν στοιχεία ότι έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της.
12. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, οι μετοχές της
είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και δεν υφίσταται
περιορισμός εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας ούτε προέκυψε η
ύπαρξη
συμφωνιών
μετόχων
που
να
περιορίζουν
την
ελεύθερη
διαπραγματευσιμότητα ή/και μεταβίβαση των τίτλων, με την εξαίρεση ότι κατά την
16.6.2016, 29.686 μετοχές της Εταιρείας που εκπροσωπούν ποσοστό 0,089% επί του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας βαρύνονται με ενέχυρο και επομένως απαιτείται
να προηγηθεί η συναίνεση του ενεχυρούχου δανειστή για την μεταβίβαση και 448
μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό 0,001% επί του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας είναι δεσμευμένες στο Σ.Α.Τ. λόγω κατάσχεσης. Σημειώνεται ότι οι μετοχές
της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία
επιτήρησης.
13. Σημειώνεται ότι, δυνάμει των όρων της σύμβασης που υπογράφηκε την 4 Ιουνίου
2014 μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας Vodafone Πάναφον Ανώνυμη ελληνική
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., η πρώτη
απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση ποσοστού 13,25% του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από την
δεύτερη. Το δικαίωμα αυτό, με βάση την από 2.9.2016 ανακοίνωση ρυθμιζόμενης
πληροφορίας του ν.3556/2007 της Εταιρείας που έχει λάβει από την Vodafone
Πάναφον Ανώνυμη ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών για την παράταση της
προθεσμίας εξάσκησης, μπορεί να εξασκηθεί με την συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της μεταξύ τους συμφωνίας.
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14. Δεν προέκυψαν στοιχεία ότι η Εταιρεία ή/και η Forthnet Media έχουν παραβεί
ουσιώδεις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανόνα
δικαίου ή οποιαδήποτε ουσιώδη σύμβαση, στις οποίες είναι συμβαλλόμενες με
εξαίρεση τα κατωτέρω αναφερόμενα. Διευκρινίζεται, ότι κριτήριο ελέγχου για την
ύπαρξη παράβασης ουσιώδους υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση, αποτέλεσε η
ύπαρξη ή μη εξωδίκου οχλήσεως με αντικείμενο την καταγγελία ή την διεκδίκηση
ποινικής ρήτρας συμβάσεως από αντισυμβαλλόμενο προς την Εταιρεία ή/και την
Forthnet Media και επιπρόσθετα ειδικώς προς τις δανειακές συμβάσεις και οι
υφιστάμενες δηλώσεις συναίνεσης/έγκρισης (waiver) των δανειστριών τραπεζών. Κατ’
εξαίρεση των ανωτέρω, η Εταιρεία ή/και η Forthnet Media δεν βρίσκονται σε
συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές τους συμβάσεις, ως
προς τις οποίες έχει συμφωνηθεί η από 15.6.2016 Συμφωνία Αναχρηματοδότησης,
υπό τους όρους που προβλέπονται στο από 21.6.2016 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας και περιλαμβάνονται συνοπτικά στην ενότητα 3.15.2.3 του
Ενημερωτικού Δελτίου. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει λάβει με την από
13.9.2016 επιστολή τη συναίνεση/έγκριση (waiver) των δανειστριών τραπεζών
αναφορικά με τα παρακάτω γεγονότα καταγγελίας (α) τις μεταγενέστερες της
Συμφωνίας Αναχρηματοδότησης αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση στο μέτρο που
αυτές εμπίπτουν στην έννοια της μεταβολής ελέγχου, (β) την μη τήρηση
υποχρεώσεων που αφορούν σε ελάχιστο αριθμό συνδρομητών, (γ) την ενδεχόμενη
αύξηση του συνολικού δανεισμού συνεπεία της έκδοσης του ΜΟΔ, (δ) τη μη τήρηση
συμφωνηθέντων οικονομικών δεικτών και (ε) για την περαιτέρω παράταση της
καταβολής χρεολυτικών δόσεων από τα υφιστάμενα ΚΟΔ έως τις 30.11.2016. Με την
ίδια ως άνω επιστολή τους, οι δανείστριες τράπεζες δηλώνουν στην Εταιρεία ότι θα
εξετάσουν την ενδεχόμενη μεταβολή ελέγχου της Εταιρείας, λόγω του υπό έκδοση
ΜΟΔ, μετά την κάλυψή του, με βάση τα προβλεπόμενα στις εν ισχύ τότε συμβάσεις
των ΚΟΔ, όπως θα διαμορφωθούν κατά την κατάρτιση των συμβατικών εγγράφων
και δεν θα αρνηθούν την παροχή συναίνεσης χωρίς εύλογη αιτία.
15. Τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων δεν συμμετέχουν
στο μετοχικό κεφάλαιο πλην του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μη
εκτελεστικού μέλους, ο οποίος κατέχει 71.536 μετοχές της Εταιρείας, του
Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος κατέχει 19.580 μετοχές της
Εταιρείας και του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος κατέχει 653 μετοχές της
Εταιρείας και δεν έχουν δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας.
16. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας και νομής εφ’ όλης
της ουσιώδους κινητής και ακίνητης περιουσίας της και δεν υφίστανται εμπράγματα
βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων της. Για τα πάγια για τα οποία έχει
συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση, η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους
εκμισθωτές.
17. Η Εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη.
18. Πιθανή αρνητική έκβαση των δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται η
Εταιρεία, η Forthnet Media και οι λοιπές θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, δεν
θεωρούμε ότι είναι πιθανό να επηρεάσει ουσιωδώς τη νομική κατάσταση της
Εταιρείας σε ενοποιημένη βάση. Εξάλλου, σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας ότι για
το σύνολο των δικαστικών υποθέσεων έχουν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις, τυχόν
αρνητική έκβαση αυτών δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική
κατάσταση του Ομίλου.
19. Δεν προέκυψαν στοιχεία, κατά την αξιολογική μας κρίση, εμπίπτοντα στο αντικείμενο
του Νομικού Ελέγχου, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς και κατά
δυσμενή τρόπο την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και της Forthnet Media.
Τέλος, σημειώνουμε τα εξής:
Τα πορίσματα που προκύπτουν από τον Νομικό Έλεγχο τελούν υπό τις ακόλουθες
επιφυλάξεις και υποθέσεις:
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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. Επισημαίνουμε ότι δεν έχουμε εξετάσει την
ακρίβεια και πιστότητα των δηλώσεων, πράξεων και γεγονότων, που μνημονεύονται στα
διάφορα έγγραφα, καθώς και τη νομιμοποίηση της Εταιρείας ή/και της Forthnet Media ή/και
των λοιπών θυγατρικών εταιριών του Ομίλου 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 επιπτώσεων στην Εταιρεία
ή/και στη Forthnet Media, εκ των πληροφοριών που ετέθησαν υπόψη μας στο πλαίσιο της
ελεγκτικής διαδικασίας.
3. Ο Νομικός έλεγχος περιορίστηκε στην εξέταση της νομικής κατάστασης της Εταιρείας και
της Forthnet Media AE και των ενοποιούμενων θυγατρικών της, για τις τελευταίες μόνο ως
προς το σκέλος των σημαντικών συμβάσεων και των εκκρεμοδικιών και δεν εξετάσαμε
οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά, λειτουργικά ή τεχνικά θέματα και στοιχεία που αφορούν
την Εταιρεία ή/και τη Forthnet Media ούτε την πραγματική (φυσική) κατάσταση
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή/και της Forthnet Media. Περαιτέρω,
δεν εκφέρουμε οποιαδήποτε άποψη σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και
τα λοιπά οικονομικά και στατιστικά στοιχεία της Εταιρείας ή/και της Forthnet Media.
4. Δεν βεβαιώνουμε την ακρίβεια ή/και αλήθεια των δηλώσεων της Εταιρείας ή/και της
Forthnet Media που τέθηκαν υπόψη μας κατά την ελεγκτική μας διαδικασία ή/και που
περιέχονται στα συμπεράσματά μας.
Περαιτέρω, δηλώνουμε ότι η δικηγορική Εταιρεία «Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δικηγορική
Εταιρεία», οι εταίροι ή συνεργάτες της δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε
συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.
Επιπροσθέτως, δηλώνουμε ότι συναινούμε το παρόν έγγραφο να τεθεί στη διάθεση των
ενδιαφερομένων επενδυτών μέσω της ενσωμάτωσης στο Ενημερωτικό Δελτίο και σε τυχόν
Συμπλήρωμα αυτού καθώς και να είναι διαθέσιμο στα γραφεία του Συμβούλου καθώς και στα
γραφεία της Εταιρείας.»
Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
3.2.2 Πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
(ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβούλου Έκδοσης, διενεργήθηκαν από τον ανεξάρτητο
ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831) της ελεγκτικής εταιρείας
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), οι
ακόλουθες πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες.
A. Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 12.9.2016 επί των πινάκων επιλεγμένων
οικονομικών πληροφοριών που αφορά στα ηλεγμένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων
2013-2015 που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με το Διεθνές
Ελεγκτικό Πρότυπο 805 (ISA 805) για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία
αναφέρει τα ακόλουθα:
«Έκθεση ελέγχου συγκεκριμένων στοιχείων ή κονδυλίων χρηματοοικονομικής
κατάστασης με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 805
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς την Διοίκηση της «Ελληνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών
Α.Ε.» δ.τ. «Forthnet A.E.» και το Σύμβουλο Έκδοσης ALPHA BANK A.E.
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Ελέγξαμε τους συνημμένους πίνακες που περιλαμβάνουν επιλεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες (εφεξής οι Πίνακες) οι οποίες προκύπτουν από τα ενοποιημένα
χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2013-2015 που προέρχονται από τις ελεγμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων αυτών οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Πίνακες που καταρτίστηκαν από την διοίκηση της ελληνικής Εταιρείας
Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. (εφεξής η «Forthnet» ή η «Εταιρεία») για
σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου από την Εταιρεία, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, όπως
παρατίθενται στο συνημμένο παράρτημα, περιλαμβάνουν επιλεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες του Ομίλου για (α) βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και (β) επενδύσεις για
τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2015, 2014 και 2013, βάσει των λογιστικών αρχών
και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν από τη διοίκηση κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2015, 2014
και 2013.
Ευθύνη της διοίκησης για τους Πίνακες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Πινάκων οι οποίοι
έχουν ετοιμασθεί από ενοποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία που προέρχονται από τις
ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2013-2015, οι οποίες έχουν
καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των Πινάκων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Οι
Πίνακες έχουν καταρτισθεί για σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τις
λογιστικές αρχές και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τη διοίκηση κατά την κατάρτιση
των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν την 31
Δεκεμβρίου 2015, 2014 και 2013, με τις διατάξεις του Κ.Ν. 3401/2005, της κοινοτικής οδηγίας
2003/71/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των σχετικών συστάσεων της ESMA (European Securities and Market Authorities update of
the CESR recommendations - 23 March 2011/ESMA/2011/8).
Ευθύνη του ελεγκτή για τους Πίνακες
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί των Πινάκων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι Πίνακες
είναι απαλλαγμένοι από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις των Πινάκων. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
Πινάκων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση των Πινάκων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση,
καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των Πινάκων. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση
της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένοι Πίνακες επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών
που έχουν ενσωματωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της Forthnet, σχετικά με (α) βασικούς
χρηματοοικονομικούς δείκτες και (β) επενδύσεις, για τις χρήσεις που έληξαν την 31
Δεκεμβρίου 2015, 2014 και 2013, παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
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σύμφωνα με χρηματοοικονομικά στοιχεία που προέρχονται από τις ελεγμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2013-2015, οι οποίες έχουν καταρτισθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και μεθόδους
που χρησιμοποιήθηκαν από τη διοίκηση κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2015, 2014
και 2013.
Περιορισμοί διανομής και χρήσεως
Η παρούσα έκθεση μετά των συνημμένων Πινάκων, που απαιτείται από την Alpha Bank
(«Σύμβουλος Έκδοσης»), συντάχθηκε για να ενσωματωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο και δεν
πρέπει να διανέμεται ή να χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Άλλο Θέμα
Χωρίς να διαφοροποιούμε την γνώμη μας και δεδομένου πως οι συνημμένοι Πίνακες
επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ενημερωτικού Δελτίου προέρχονται από
τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου
2015, 2014 και 2013 εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω θέματα:
1. Στην έκθεση ελέγχου που χορήγησαν οι νόμιμοι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές Χρήστος
Πελεντρίδης της εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
και Ελένη Σκορδαλάκη της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με ημερομηνία 30
Μαρτίου 2016, επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, περιλαμβάνεται θέμα έμφασης, το οποίο
αφορά στην ύπαρξη των ακόλουθων συνθηκών που υποδηλώνουν σημαντική αβεβαιότητα
σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας λόγω
του γεγονότος ότι (i) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε
αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια
κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και
εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους
υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες, ενώ υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που
συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν περιλαμβάνουν
προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών
στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες
προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο ‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση
να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους. Οι παραπάνω συνθήκες αναφέρονται στη
σημείωση 3 επί των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Στην έκθεση ελέγχου που χορήγησαν οι νόμιμοι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές Χρήστος
Πελεντρίδης της εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
και Ελένη Σκορδαλάκη της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με ημερομηνία 31
Μαρτίου 2015, επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, περιλαμβάνεται θέμα έμφασης, το οποίο
αφορά στην ύπαρξη των ακόλουθων συνθηκών που υποδηλώνουν σημαντική αβεβαιότητα
σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας λόγω
του γεγονότος ότι (i) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε
αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια
κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και
εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους
υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2014 δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα
και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση
των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο
‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους. Οι παραπάνω
συνθήκες αναφέρονται στη σημείωση 3 επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.
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3. Στην έκθεση ελέγχου που χορήγησαν οι νόμιμοι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές
Χριστόδουλος Σεφέρης της εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. και Σπυρίδων Μπουντάς της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2014, επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, περιλαμβάνεται
θέμα έμφασης, το οποίο αφορά στην ύπαρξη των ακόλουθων συνθηκών που υποδηλώνουν
σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου
και της Εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι (i) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να
προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και (ii)
η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν
και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους
υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα
και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση
των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο
‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους. Οι παραπάνω
συνθήκες αναφέρονται στη σημείωση 3 επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Χρήστος Πελεντρίδης
A.M. ΣΟΕΛ 17831
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών 2013-2014-2015
Δείκτης

Περιγραφή
2015
2014
2013
(Βραχυπρόθεσμ
ες Δανειακές
{[(1.418.000
{[(1.418.000
{[(1.418.000
Υποχρεώσεις +
+324.793.168
+324.325.614
+323.543.806
Μακροπρόθεσμε
+8.824.997
+8.117.554
+7.466.824
ς Δανειακές
+208.474)
+204.986)
+363.376)
Υποχρεώσεις –
+(0
+(0
+(0
Ταμειακά
+62.122.934
+70.947.931
+79.065.485
Διαθέσιμα και
+681.190)]
+889.867)]
+1.094.811)]
Καθαρός
Ισοδύναμα)/ Ίδια
-6.719.669}
-10.283.640}
-14.689.747}
Δανεισμός
Κεφάλαια με
/
/
/
προς Ίδια
δικαιώματα
(1)
(-164.025.343)
(-110.518.929)
(-95.167.234)
Κεφάλαια
μειοψηφίας
μ/υ
μ/υ
μ/υ
(Βραχυπρόθεσμ
ες Δανειακές
{[(1.418.000
{[(1.418.000
{[(1.418.000
Υποχρεώσεις +
+324.793.168
+324.325.614
+323.543.806
Μακροπρόθεσμε
+8.824.997
+8.117.554
+7.466.824
ς Δανειακές
+208.474)
+204.986)
+363.376)
Καθαρός
Υποχρεώσεις –
+(0
+(0
+(0
Δανεισμός
Ταμειακά
+62.122.934
+70.947.931
+79.065.485
προς Ίδια
Διαθέσιμα και
+681.190)]
+889.867)]
+1.094.811)]
Κεφάλαια
Ισοδύναμα)/ Ίδια
-6.719.669}
-10.283.640}
-14.689.747}
χωρίς
Κεφάλαια χωρίς
/
/
/
δικαιώματα
δικαιώματα
(1)
(-161.070.858)
(-112.219.515)
(-97.538.743)
μειοψηφίας
μειοψηφίας
μ/υ
μ/υ
μ/υ
Κυκλοφορούν
Δείκτης
Ενεργητικό/
122.523.575
142.084.325
140.973.711
Γενικής
Βραχυπρόθεσμε
/ 531.343.394
/ 547.418.500
/ 546.563.579
Ρευστότητας
ς Υποχρεώσεις
0,23
0,26
0,26
Κυκλοφορούν
Ενεργητικό(122.523.575 (142.084.325 (140.973.711 Δείκτης
Αποθέματα /
6.896.485)
6.451.629)
6.616.709)
Άμεσης
Βραχυπρόθεσμε
/ 531.343.394
/ 547.418.500
/ 546.563.579
Ρευστότητας
ς Υποχρεώσεις
0,22
0,25
0,25
Αποτελέσματα
προ φόρων,
χρηματοδοτικών
Δείκτης
και επενδυτικών
Κάλυψης
αποτελεσμάτων
Εξόδων
και αποσβέσεων
48.225.032
59.355.196
55.894.998
χρηματοδότη
/Χρηματοοικονο
/ 22.116.087
/ 23.554.639
/ 25.258.777
σης
μικά Έξοδα
2,18
2,52
2,21
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, για τα οποία διενεργήθηκαν ελεγκτικές διαδικασίες από την ελεγκτική
εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.E. όπως προκύπτουν από τις
δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες 2015 και
2014) και της χρήσης 2014 (για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες 2013), σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό
Πρότυπο 805. Η σχετική έκθεση περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.2.2. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
(1)
Οι δείκτες Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια και Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια χωρίς
Δικαιώματα Μειοψηφίας δεν υπολογίζονται λόγω των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων.
Πίνακας επενδύσεων χρήσεων 2013-2014-2015
Επενδύσεις
σε χιλ. €

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδα
Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων
Τηλεπι/κός εξοπλισμός και εγκ/σεις

0

0

0

195

209

294

6.683

6.639

6.425

Μηχανήματα Αναμετάδοσης

0

0

0

Μεταφορικά Μέσα

5

37

9

415

1.333

1.660

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Πάγια Υπό Εκτέλεση
Σύνολο

0

0

0

7.299

8.219

8.388

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
Άδειες & Λοιπά Ασώματα

3.563

4.707

2.619

21.348

39.946

31.337
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Επενδύσεις
σε χιλ. €
Λογισμικά υπό εκτέλεση
Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

3.408

3.406

31.12.2013
2.457

28.319

48.059

36.413

Συνολικές επενδύσεις
35.618
56.278
44.800
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω πίνακα αναφορικά με την τριετία 2013 - 2015 έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική
εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό
Πρότυπο ISA 805. Η σχετική έκθεση περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.2.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Β. Συντάχθηκε ανεξάρτητη έκθεση εύλογης διασφάλισης επί της δήλωσης της Διοίκησης της
Εταιρείας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες,
βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000, που παρατίθεται στην
ενότητα 4.1 «Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Γ. Συντάχθηκε αναλυτική έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών επί ενοτήτων
του Ενημερωτικού Δελτίου, που αφορά σε οικονομικά στοιχεία της περιόδου 1 Ιανουαρίου
2016 έως 30 Ιουνίου 2016 (εφεξής η «Ενδιάμεση Περίοδος»), σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με τη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».
«Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» και δ.τ. FORTHNET A.E. και το Σύμβουλο Έκδοσης,
ALPHA BANK Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.», ΠΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4400 «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»
Συντάχθηκε αναλυτική έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων
χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ενημερωτικού Δελτίου κατ’ εντολή της Alpha Bank
Α.Ε. που ενεργεί ως σύμβουλος (εφεξής ο «Σύμβουλος») της έκδοσης μετατρέψιμου
ομολογιακού δανείου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών
Εφαρμογών Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Forthnet») με δικαίωμα προτίμησης των
παλαιών μετόχων (εφεξής το «ΜΟΔ»), που αφορά κυρίως σε χρηματοοικονομικές
πληροφορίες του Ομίλου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 έως την 30 Ιουνίου 2016.
Διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με την από 29 Ιουλίου 2016 εντολή
ανάθεσης έργου και τα ευρήματα μας επί των διαδικασιών αυτών παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Ι.
Οι προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες επί συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών
στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση
του ΜΟΔ διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το
οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με τη
Χρηματοοικονομική Αναφορά».
Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες έχουν αναληφθεί με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή
σας σε σχέση με την από πλευρά σας αξιολόγηση της εγκυρότητας και ορθότητας των
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οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και που
περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για το ΜΟΔ της Εταιρείας σύμφωνα με τις
χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 έως
την 30 Ιουνίου 2016 (εφεξής «Ενδιάμεση Περίοδος»).
Οι περιγραφόμενες επισυναπτόμενες διαδικασίες εκτελέστηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των
διατάξεων του Ν.3401/2005 της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, του Κανονισμού (ΕΚ)
809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των προτάσεων της ESMA (European
Securities and Markets Authorities) ως ισχύουν.
Δεδομένου ότι η διενέργεια των διαδικασιών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, δεν
αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής, και τα Διεθνή
Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη
διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε στο Παράρτημα Ι. Αν είχαμε διενεργήσει
επιπρόσθετες διαδικασίες, ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης,
ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων
στο Παράρτημα Ι, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.
Η παρούσα έκθεση απευθύνεται προς τον Σύμβουλο και την Εταιρεία στα πλαίσια της
έκδοσης του ΜΟΔ, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3401/2005 της Κοινοτικής
Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των προτάσεων της ESMA (European Securities and Markets Authority). Ως εκ τούτου, η
έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Η παρούσα
έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται και δεν επεκτείνεται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου στο σύνολό τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. Επενδύσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων που υλοποιήθηκαν
κατά την Ενδιάμεση Περίοδο, των κυριότερων επενδύσεων που βρίσκονται στο
στάδιο υλοποίησης, καθώς και η μέθοδος χρηματοδότησής τους.
Λάβαμε τον ακόλουθο πίνακα που περιλαμβάνει τις επενδύσεις ενσώματων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Forthnet για την Ενδιάμεση Περίοδο, ο οποίος
περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.8.2.1 του Ενημερωτικού Δελτίου.
Επενδύσεις
σε χιλ. €

01.01.2016 - 30.06.2016

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδα
Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων
Τηλεπι/κός εξοπλισμός και εγκ/σεις
Μηχανήματα Αναμετάδοσης
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Πάγια Υπό Εκτέλεση
Σύνολο

0
97
3.268
0
0
225
0
3.590

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά

615

Άδειες & Λοιπά Ασώματα

8.753

Λογισμικά υπό εκτέλεση

1.684

Σύνολο

11.051

Συνολικές επενδύσεις

14.641

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Για την περίοδο 01.01-30.06.2016, η Εταιρεία δεν προχώρησε σε επενδύσεις σε νέες
συμμετοχές, πέραν των όσων αναφέρονται στην ενότητα 3.8.2.2 του Ενημερωτικού Δελτίου.
Επίσης, λάβαμε τη σχετική πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.8.2.2 του
Ενημερωτικού Δελτίου, αναφορικά με τις κυριότερες επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο
υλοποίησης και τη μέθοδο χρηματοδότησής τους και διενεργήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες:
1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
α) Διενεργήσαμε συμφωνία των δεδομένων του ανωτέρω πίνακα επενδύσεων ενσώματων και
άυλων περιουσιακών στοιχείων με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που εμπεριέχονται
στις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες ετοιμάστηκαν από τον
Όμιλο για την Ενδιάμεση Περίοδο.
β) Διενεργήσαμε συμφωνία των δεδομένων του ανωτέρω πίνακα επενδύσεων ενσώματων και
άυλων περιουσιακών στοιχείων με το άθροισμα, ανά κατηγορία, των επενδύσεων ενσώματων
και άυλων περιουσιακών στοιχείων των μητρώων παγίων για κάθε μία εταιρεία του Ομίλου,
για την Ενδιάμεση Περίοδο.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών προέκυψαν τα εξής:
Κατά τη συμφωνία των δεδομένων του πίνακα επενδύσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων
με το άθροισμα, ανά κατηγορία, των επενδύσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων των
μητρώων παγίων για κάθε μία εταιρεία του Ομίλου, για την Ενδιάμεση Περίοδο, προέκυψε
ασυμφωνία ποσού ευρώ 234 χιλ. που αφορά σε λογιστικές εγγραφές για κεφαλαιοποίηση
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κόστους απόκτησης συνδρομητών, που τηρούνται εκτός μητρώου παγίων, αλλά
καταχωρούνται απευθείας στη Γενική Λογιστική. Η ασυμφωνία αυτή δεν επηρεάζει τις
ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Διαβάσαμε τη δήλωση της Εταιρείας ότι ο Όμιλος δεν έχει αναλάβει καμία ισχυρή δέσμευση
σχετικά με επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο μέλλον, η οποία
περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.8.2.3 του Ενημερωτικού Δελτίου και προς επιβεβαίωση της
προχωρήσαμε σε διενέργεια των ακόλουθων διαδικασιών:
α) Ανάγνωση των πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 έως
την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, και
β) Πραγματοποίηση συζητήσεων με τη Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας, ώστε να μας
γνωστοποιηθεί αν υπάρχουν σημαντικές μελλοντικές επενδύσεις με οικονομικό αντικείμενο
άνω των €500 χιλ., για τις οποίες τα διοικητικά όργανα έχουν αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις
πέραν τον κανονικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας.
Ευρήματα:
Από την ανάγνωση των πρακτικών και τις συζητήσεις με τη Διοίκηση του Ομίλου και της
Εταιρείας δεν προέκυψαν ευρήματα σχετικά με επενδύσεις άνω των €500 χιλ.
Β. Κεφαλαιακή διάρθρωση και καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου για την
Ενδιάμεση Περίοδο.
Λάβαμε τους παρακάτω πίνακες κεφαλαιακής διάρθρωσης και καθαρού χρηματοοικονομικού
χρέους του Ομίλου, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ενότητα 4.2 του Ενημερωτικού Δελτίου,
και διενεργήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες:
Κεφαλαιακή διάρθρωση Ομίλου Forthnet
σε χιλ. €
α. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

30.6.2016

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια με εγγυήσεις (1)
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια με εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακροπρόθεσμων Δανείων με εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
β. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια με εγγυήσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια με εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων (α+β)
γ. Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Ζημίες εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους (γ)

1.418
0
0
(2)

Γενικό Σύνολο (α+β+γ)

324.889
145.651
9.268
481.226
0
0
0
21.775
58.182
79.957
561.183
33.029
300.499
182.094
(689.865)
(174.243)
386.940

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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(1) Για το βραχυπρόθεσμο δάνειο με εξασφαλίσεις (παροχή πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό) έχει
εγγυηθεί η Εταιρεία για το σύνολο του δανείου.
(2) Το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων είναι εξασφαλισμένο ως ακολούθως:
(2.1) Ως προς το Ομολογιακό Δάνειο της Forthnet του έτους 2011 (€40.000 χιλ.):
Το Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίζεται με:
(i) δεύτερης τάξης ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην Forthnet Media Α.Ε.
(«FM»),
(ii) δεύτερης τάξης ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η FM και η Netmed N.V. στην Multichoice Hellas
Α.Ε.Ε.,
(iii) τρίτης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που κατέχει η FM στις Intervision B.V. και Νetmed N.V.,
(iv) σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εταιρείας,
(v) εκχώρηση των απαιτήσεων της Εταιρείας από ασφαλιστικές συμβάσεις και
(vi) ενεχυρίαση τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας.
(2.2) Ως προς το Ομολογιακό Δάνειο της FM του έτους 2008 (€245.000 χιλ.):
Τις υποχρεώσεις της Forthnet Media Α.Ε. υπό το ομολογιακό δάνειο έχει εγγυηθεί η Forthnet Α.Ε., η οποία έχει
παράσχει επίσης ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της Forthnet Media Α.Ε. κυριότητάς της.
(2.3) Ως προς το Ομολογιακό Δάνειο της FMH του έτους 2011 (€50.000 χιλ.):
Η Forthnet έχει εγγυηθεί τις υποχρεώσεις της Forthnet Media Α.Ε. υπό τη σύμβαση του Ομολογιακού της Δανείου και
έχει παράσχει ενέχυρο επί των του συνόλου των μετοχών της που κατέχει στην Forthnet Media Α.Ε.
Το Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίζεται με:
(i) πρώτης τάξης ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Forthnet Media Α.Ε. («FM») και η Netmed N.V. στην
Multichoice Hellas Α.Ε.Ε.,
(ii) δεύτερης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που κατέχει η FM στις Intervision B.V. και Νetmed N.V.,
(iii) σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της FM,
(iv) εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από ορισμένες συμβάσεις συνεργασίας της FM με την Multichoice
Hellas Α.Ε.Ε.
(v) εκχώρηση των απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις της FM και,
(vi) ενεχυρίαση τραπεζικών λογαριασμών της FM.

Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Ομίλου Forthnet
σε χιλ. €

30.6.2016

Ταμείο

4.035

Δεσμευμένες Καταθέσεις προθεσμίας

3.058

Ρευστότητα (α)

7.094

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (β)
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

63.816
1.418

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων

324.889

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

154.919

Σύνολο βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (γ)

481.225

Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρέος δ=(γ)-(α)-(β)

410.315

Μακροπρόθεσμα δάνεια

0

Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

79.957

Μακροπρόθεσμο χρέος (ε)

79.957

Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος (δ)+(ε)

490.272

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Συμφωνήσαμε τα αριθμητικά δεδομένα των πινάκων που αφορούν την κεφαλαιακή
διάρθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος κατά την 30 Ιουνίου 2016, με τις
ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την
ημερομηνία αυτή.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Επαληθεύσαμε τους αριθμητικούς υπολογισμούς των σχετικών πινάκων που αφορούν την
κεφαλαιακή διάρθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος.
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Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα.
3. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Διαβάσαμε την ενότητα 3.2 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 809 καθώς και τις
διευκρινιστικές σημειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 127 (σελίδες 28-29) των
συστάσεων της ESΜΑ και τις παραγράφους 61 και 97 των ερωτήσεων και απαντήσεων της
ESΜΑ με ημερομηνία 6 Απριλίου 2016, και επιβεβαιώσαμε ότι σχετικοί πίνακες κεφαλαιακής
διάρθρωσης και καθαρού χρηματοοικονομικού χρέους έχουν περιληφθεί στο Ενημερωτικό
Δελτίο όπως απαιτείται.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα.
Σημειώνεται ότι ο πίνακας κεφαλαιακής διάρθρωσης περιλαμβάνει τις ζημίες εις νέον και όλες
τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου.
Γ. Προβλέψεις του Ομίλου που έχουν ληφθεί για τις εκκρεμείς διοικητικές, δικαστικές ή
διαιτητικές διαδικασίες οι οποίες μπορεί να έχουν ή είχαν προσφάτως σημαντικές
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Ομίλου κατά
την 30 Ιουνίου 2016.
1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Για προβλέψεις του Ομίλου που έχουν ληφθεί για τις εκκρεμείς διοικητικές, δικαστικές ή
διαιτητικές διαδικασίες που υφίστανται την 30 Ιουνίου 2016, διενεργήσαμε συμφωνία της
ενότητας 3.22 του Ενημερωτικού Δελτίου με τις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων από την 1 Ιανουαρίου 2016 έως την
ημερομηνία της παρούσας έκθεσης για να εντοπίσουμε εάν συζητήθηκαν τυχόν νέες,
εκκρεμείς ή άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετιζόμενες με δικαστικές υποθέσεις άνω των
€200 χιλ., και εφόσον υπάρχουν, εάν έχουν σωστά λογιστικοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 37.
Ευρήματα:
Με βάση την ανάγνωση των πρακτικών, όπως αναφέρεται ανωτέρω, δεν προέκυψαν νέες,
εκκρεμείς ή άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετιζόμενες με δικαστικές υποθέσεις άνω των
€200 χιλ.
3. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τις επιστολές των νομικών συμβούλων της Εταιρείας και των θυγατρικών της για
την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, ώστε να
επιβεβαιώσουμε πως οι δικαστικές υποθέσεις άνω των €200 χιλ., έχουν λογιστικοποιηθεί
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 και διενεργήσαμε συμφωνία του υπόλοιπου
της πρόβλεψης για ενδεχόμενες νομικές υποχρεώσεις που αναφέρεται στο Ενημερωτικό
Δελτίο με τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και των θυγατρικών της και τις
ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ετοίμασε ο Όμιλος για την
Ενδιάμεση Περίοδο.
Ευρήματα:
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Με βάση τις επιστολές που λάβαμε από τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και των
θυγατρικών της δεν προέκυψαν ευρήματα άνω των €200 χιλ. που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 37.
Δ. Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Περιγράφεται κάθε
σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά
την 30.06.2016 και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, πέραν των όσων
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της
Εταιρείας και των θυγατρικών της από την 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της παρούσας
έκθεσης, για να εντοπίσουμε αν υπάρχουν μεταβολές στην χρηματοοικονομική θέση του
Ομίλου άνω του 10% των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2016 και πέραν
των όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν μεταβολές στη
χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου που να ξεπερνούν το 10% των ιδίων κεφαλαίων του
Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2016, πέραν των όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Ανάγνωση των λογιστικών ισοζυγίων που ετοιμάστηκαν από τον Όμιλο για την περίοδο 1
Ιουλίου έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, με σκοπό να εντοπίσουμε εάν υπάρχουν
σημαντικές μεταβολές μεγαλύτερες του 10% των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της 30 Ιουνίου
2016, στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως την
ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, πέραν των όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Η διαδικασία αυτή περιορίζεται στο να προσδιοριστούν αυτές οι πληροφορίες που θα
μπορούσαν να εντοπιστούν μέσα από μια μη λεπτομερή επισκόπηση των λογιστικών
ισοζυγίων της εν λόγω περιόδου.
Ευρήματα:
Από την ανάγνωση των λογιστικών ισοζυγίων όπως περιγράφεται ανωτέρων, δεν προέκυψαν
ευρήματα άνω του 10% των ιδίων κεφαλαίων της του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016, που
αφορούν μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιουλίου
2016 έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, πέραν των όσων αναφέρονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο.
3. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Λάβαμε επιστολή διαβεβαίωσης από τη Διοίκηση της Εταιρείας, βάσει της οποίας δεν
υπάρχουν σημαντικές ποσοστιαίες μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου κατά
την περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, άνω του 10% των
ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016 και πέραν των όσων αναφέρονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο.
Ευρήματα:
Με βάση την επιστολή διαβεβαίωσης που λάβαμε από τη Διοίκηση της Εταιρείας δεν
προέκυψαν ευρήματα, άνω του 10% των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016,
πέραν των όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
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Ε. Πληροφορίες για τις συμμετοχές, βάσει της ενότητας 25 του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού 809 και των διευκρινιστικών σημειώσεων που αναφέρονται στις
παραγράφους 160-165 των σελίδων 41-42 των συστάσεων της ESΜΑ.
1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Λάβαμε επιστολή διαβεβαίωσης από τη Διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με την πληρότητα και
ακρίβεια των γνωστοποιήσεων για τις συμμετοχές που περιλαμβάνονται στις ενότητες 3.10
και 3.11 του Ενημερωτικού Δελτίου, βάσει της ενότητας 25 του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού 809 και των διευκρινιστικών σημειώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους
160-165 των σελίδων 41-42 των συστάσεων της ESΜΑ, για τις περιπτώσεις που η Εταιρεία
κατέχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή, αν η λογιστική αξία της συμμετοχής αυτής
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου και των αποθεματικών της Εταιρείας ή η
συμμετοχή αποτελεί τουλάχιστον το 10% του καθαρού κέρδους/ (ζημίας) της Εταιρείας ή,
στην περίπτωση ομίλου, εάν η λογιστική αξία των εν λόγω συμμετοχών αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον το 10% των ενοποιημένων καθαρών περιουσιακών στοιχείων ή η συμμετοχή
αποτελεί τουλάχιστον το 10% του ενοποιημένου καθαρού κέρδους/ (ζημίας) του Ομίλου.
Ευρήματα:
Με βάση την επιστολή διαβεβαίωσης που λάβαμε από τη Διοίκηση της Εταιρείας δεν
προέκυψαν ευρήματα.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2016, σε
αντιπαραβολή με τις ατομικές λογιστικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών, για να
εντοπίσουμε αν η λογιστική αξία της εκάστοτε συμμετοχής της Εταιρείας αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου και των αποθεματικών της Εταιρείας ή η συμμετοχή
αποτελεί τουλάχιστον το 10% του καθαρού κέρδους/ (ζημίας) της Εταιρείας ή, στην
περίπτωση ομίλου, εάν η λογιστική αξία των εν λόγω συμμετοχών αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον το 10% των ενοποιημένων καθαρών περιουσιακών στοιχείων ή η συμμετοχή
αποτελεί τουλάχιστον το 10% του ενοποιημένου καθαρού κέρδους/ (ζημίας) του Ομίλου.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών δεν προέκυψαν συμμετοχές οι οποίες ξεπερνούν
τα ανωτέρω ποσοτικά κριτήρια του 10% και δεν περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
3. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε την ενότητα 25 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809 και τις διευκρινιστικές
σημειώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 160-165 των σελίδων 41-42 των συστάσεων
της ESΜΑ και τις συγκρίναμε με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ενότητες 3.10 και
3.10.1 του Ενημερωτικού Δελτίου, ώστε να εντοπίσουμε απαιτούμενες πληροφορίες για
συμμετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια της ανωτέρω διαδικασίας δεν εντοπίσαμε απαιτούμενες πληροφορίες για
συμμετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
ΣΤ. Σύνταξη pro forma χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 20.2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809, του
Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού και του άρθρου 1 του Κανονισμού 211/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνδυασμό με τις παραγράφους 87-94 (σελ. 22-23) του
κειμένου των συστάσεων της ΕSΜΑ.
1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας άτυπες οικονομικές καταστάσεις
απαιτούνται σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής στην κατάσταση ενός εκδότη μετά από
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συγκεκριμένη συναλλαγή, όπως η μεταβολή κατά περισσότερο από 25% ενός ή
περισσοτέρων δεικτών της δραστηριότητάς του, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες
απαιτούνται ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω πραγματοποιήσαμε την εξής διαδικασία:
Ανάγνωση του λογιστικού ισοζυγίου που ετοιμάστηκε από τη Διοίκηση του Ομίλου για την 1
Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, αναφορικά με τα κονδύλια του
συνολικού ενεργητικού, των εσόδων και των αποτελεσμάτων της περιόδου αυτής ώστε να
εντοπιστούν μεμονωμένες συναλλαγές οι οποίες να ξεπερνούν το 25% του Συνόλου του
Ενεργητικού, των Εσόδων και των Καθαρών Ζημιών του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια της προαναφερόμενης διαδικασίας, δεν προέκυψαν μεμονωμένες
συναλλαγές ή γεγονότα που να μεταβάλλουν την οικονομική κατάσταση του Ομίλου
περισσότερο από 25% του Συνόλου του Ενεργητικού, των Εσόδων και των Καθαρών Ζημιών
του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων από την 1 Ιουλίου 2016 έως την
ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, ώστε να εντοπίσουμε αν υπάρχουν μεμονωμένες
συναλλαγές οι οποίες να ξεπερνούν το 25% του Συνόλου του Ενεργητικού, των Εσόδων και
των Καθαρών Ζημιών του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια της προαναφερόμενης διαδικασίας δεν προέκυψαν ευρήματα.
3. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τις επιστολές των νομικών συμβούλων της Εταιρείας και των θυγατρικών της για
την περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, ώστε να
εντοπίσουμε αν υπάρχουν μεμονωμένες συναλλαγές οι οποίες να ξεπερνούν το 25% του
Συνόλου του Ενεργητικού, των Εσόδων και των Καθαρών Ζημιών του Ομίλου της 30 Ιουνίου
2016.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια της προαναφερόμενης διαδικασίας δεν προέκυψαν ευρήματα.
Ζ. Εάν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν συμβεί γεγονότα, πέραν αυτών που
περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο τα οποία δύνανται να έχουν ή έχουν
σημαντική επίδραση στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική κατάσταση κατά
την 30 Ιουνίου 2016 και στα αποτελέσματα, και στις ταμειακές ροές της περιόδου που
έληξε την 30 Ιουνίου 2016 (ή/και για την Ενδιάμεση περίοδο) του Ομίλου.
1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων της περιόδου από 1 Ιουλίου 2016 έως
την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, προκειμένου να εντοπίσουμε μεμονωμένα γεγονότα
άνω των €500 χιλ. που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αυτή, πέραν της συνήθους
δραστηριότητας του Ομίλου, οι οποίες δύνανται να επιφέρουν σημαντική μεταβολή στην
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016 και πέραν των όσων
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια της προαναφερόμενης διαδικασίας δεν προέκυψαν μεμονωμένα γεγονότα
άνω των €500 χιλ., πέραν της συνήθους δραστηριότητας του Ομίλου, που έλαβαν χώρα κατά
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την περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, τα οποία δύνανται
να επιφέρουν σημαντική μεταβολή στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου της 30
Ιουνίου 2016, πέραν των όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τις επιστολές των νομικών συμβούλων της Εταιρείας και των θυγατρικών της για
την περίοδο από 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, προκειμένου να
εντοπίσουμε μεμονωμένα γεγονότα άνω των €500 χιλ. που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο
αυτή, πέραν της συνήθους δραστηριότητας του Ομίλου, οι οποίες δύνανται να επιφέρουν
σημαντική μεταβολή στην χρηματοοικονομική του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016 και πέραν των
όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Ευρήματα:
Σύμφωνα με τις επιστολές των νομικών συμβούλων της Εταιρείας και των θυγατρικών της δεν
προέκυψαν μεμονωμένα γεγονότα άνω των €500 χιλ., πέραν της συνήθους δραστηριότητας
του Ομίλου, που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της
παρούσας έκθεσης, τα οποία δύνανται να επιφέρουν σημαντική μεταβολή στην
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016, πέραν των όσων
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Η. Διερεύνηση για θέματα που αφορούν σε περιορισμούς στη χρήση των κεφαλαίων,
οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά, κατά άμεσο ή έμμεσο
τρόπο, τις δραστηριότητες της Εταιρείας, βάσει της ενότητας 10.1 του Παραρτήματος Ι
του Κανονισμού 809.
1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
α) Αναγνώσαμε τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016
έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, και
β) Πραγματοποιήσαμε συζητήσεις με τη Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας ώστε να
επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά
με τους περιορισμούς στη χρήση των κεφαλαίων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της ενότητας 10.1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809.
Ευρήματα:
Από την ανάγνωση των πρακτικών και τις συζητήσεις με την Εταιρεία δεν προέκυψαν
ευρήματα, πέραν των όσων αναφέρονται στην Ενότητα 3.17.1 του Ενημερωτικού Δελτίου.
Θ. Διερεύνηση επί των χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ενημερωτικού Δελτίου
στα πλαίσια εξασφάλισης της επικαιρότητας και πληρότητας του περιεχομένου του.
1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τα οικονομικά θέματα του Ενημερωτικού Δελτίου, μέσα από μια μη λεπτομερή
επισκόπησή του, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχουν μεμονωμένες
χρηματοοικονομικές πληροφορίες άνω των €500 χιλ., πέραν της συνήθους δραστηριότητας
του Ομίλου, που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της
παρούσας έκθεσης και που δεν έχουν αναφερθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με τις
πληροφορίες που έχουμε λάβει στα πλαίσια επισκόπησης των ενδιάμεσων συνοπτικών
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της ανάγνωσης των πρακτικών και των επιστολών των
νομικών συμβούλων καθώς και μέσω των συζητήσεων που πραγματοποιήσαμε με τη
Διοίκηση του Ομίλου.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών, δεν προέκυψαν μεμονωμένα γεγονότα άνω των
€500 χιλ., πέραν της συνήθους δραστηριότητας του Ομίλου, που έλαβαν χώρα κατά την
περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, τα οποία δύνανται να
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επιφέρουν σημαντική μεταβολή στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου της 30
Ιουνίου 2016, πέραν των όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Αναγνώσαμε τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων την περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως την
ημερομηνία της παρούσας έκθεσης με σκοπό να εντοπίσουμε αν υπάρχουν μεμονωμένες
χρηματοοικονομικές πληροφορίες άνω των €500 χιλ. , πέραν της συνήθους δραστηριότητας
του Ομίλου, που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της
παρούσας έκθεσης και που δεν έχουν αναφερθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίες δύνανται
να επιφέρουν σημαντική μεταβολή στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου της 30
Ιουνίου 2016, πέραν των όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών δεν προέκυψαν μεμονωμένες πληροφορίες άνω
των €500 χιλ. πέραν της συνήθους δραστηριότητας του Ομίλου, που έλαβαν χώρα κατά την
περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, οι οποίες δύνανται να
επιφέρουν σημαντική μεταβολή στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου της 30
Ιουνίου 2016, πέραν των όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
3. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Πραγματοποιήσαμε συζητήσεις με τη Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας, ώστε να
επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα σημαντικά χρηματοοικονομικά θέματα, με οικονομικό αντικείμενο
άνω των €500 χιλ, πέραν των όσων περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, έχουν
γνωστοποιηθεί σε αυτό.
Ευρήματα:
Από τις συζητήσεις που πραγματοποιήσαμε με τη Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας δεν
προέκυψαν ευρήματα άνω €500 χιλ.
Ι. Πληροφορίες για τις αμοιβές και οφέλη μελών Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») και
ανώτερων Διοικητικών Στελεχών για τη χρήση 2015, που περιλαμβάνονται στην
ενότητα 3.23.4 του Ενημερωτικού Δελτίου
Λάβαμε τον ακόλουθο πίνακα και τη σχετική σημείωση που περιλαμβάνουν πληροφορίες για
τις αμοιβές και οφέλη μελών Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») και ανώτερων Διοικητικών
Στελεχών για την χρήση 2015, ο οποίος περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.23.4 του
Ενημερωτικού Δελτίου, και διενεργήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες:

Ονοματεπώνυμο
(ποσά σε €)

Ιδιότητα

Μεικτές Ετήσιες
Αποδοχές
(συμπεριλαμβα
νομένων
εργοδοτικών
εισφορών)

Σύνολο Καθαρών
(Από Ετήσιες
Αποδοχές &
Συμμετοχή σε
ΔΣ/Επιτροπές)

Μικτές Ετήσιες
Αμοιβές από
συμμετοχή σε
ΔΣ/ Επιτροπές

Παροχές

Deepak Srinivas
(5)
Pandmanabhan

Πρόεδρος ΔΣ

-

29.604,00

22.320,84

931,09

Παναγιώτης
(3)
Παπαδόπουλος

Διευθύνων
Σύμβουλος &
Αντιπρόεδρος
ΔΣ

290.266,11

26.004,00

161.315,29

126.382,12

Κωνσταντίνος
(1)
Στεφανίδης

Μη Εκτελεστικό
Μέλος

-

-

-

-
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Ονοματεπώνυμο
(ποσά σε €)
Michael Warrington

Edwin Lloyd

Ιδιότητα

(5)

(5)

Γιάννος Μιχαηλίδης

Mohsin Majid

(5)

(5)

(7)

Bhavneet Singh

Βασιλειος Δουγαλής

(4)

Μάρκος Πιτσαρής

(2), (6)

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό
Μέλος

Μεικτές Ετήσιες
Αποδοχές
(συμπεριλαμβα
νομένων
εργοδοτικών
εισφορών)

Σύνολο Καθαρών
(Από Ετήσιες
Αποδοχές &
Συμμετοχή σε
ΔΣ/Επιτροπές)

Μικτές Ετήσιες
Αμοιβές από
συμμετοχή σε
ΔΣ/ Επιτροπές

Παροχές

-

32.604,00

24.228,64

931,09

-

60.204,00

40.429,34

931,09

Μη Εκτελεστικό
Μέλος

-

29.004,00

21.918,36

481,09

Μη Εκτελεστικό
Μέλος

-

63.804,00

42.396,02

931,09

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό
Μέλος

-

26.004,00

19.905,96

600,00

Μέλος ΔΣ

-

26.004,00

21.481,96

324,27

100.328,88

-

45.480,71

9.367,95

390.594,99

293.232,00

399.477,12

140.879,79

Διευθυντής
Εσωτερικού
Ελέγχου

Σύνολο

Σημειώνεται ότι πέραν των αναφερόμενων στον πίνακα αμοιβών, εντός της χρήσης 2015 καταβλήθηκαν στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο ετεροχρονισμένες, εγκεκριμένες από τις οικείες Γενικές Συνελεύσεις, έκτακτες μικτές
αμοιβές παραγωγικότητας, συνολικού ύψους €832.380, οι οποίες αφορούσαν στις χρήσεις 2011, 2012, και 2014.
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Διορίστηκε μέλος ΔΣ στις 30.6.2016
Συμμετείχε στο ΔΣ έως την 30.6.2016
Ομαδικό Νοσοκομειακό, Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα & Ασφάλειας Ζωής, Ομαδικό Συνταξιοδοτικό
Πρόγραμμα, Εταιρικό Αυτοκίνητο, εταιρική πιστωτικής κάρτα, εταιρικό κινητό τηλέφωνο.
Ομαδικό Νοσοκομειακό, Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα & Ασφάλειας Ζωής, Ομαδικό Συνταξιοδοτικό
Πρόγραμμα, Εταιρικό Αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό τηλέφωνο
Ομαδικό Νοσοκομειακό, Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα & Ασφάλειας Ζωής, υπηρεσίες φορολογικής
εκπροσώπησης & υποβολής φορολογικής δήλωσης
Ομαδικό Νοσοκομειακό, Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα & Ασφάλειας Ζωής
υπηρεσίες φορολογικής εκπροσώπησης & υποβολής φορολογικής δήλωσης

1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Συμφωνήσαμε τα σχετικά κονδύλια που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα και τη
σχετική σημείωση με τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2015, λαμβάνοντας σχετική ανάλυση για τις αμοιβές και τα οφέλη των μελών Δ.Σ. από τη
Διοίκηση του Ομίλου.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια της προαναφερόμενης διαδικασίας δεν προέκυψαν ευρήματα.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Πραγματοποιήσαμε συζητήσεις με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και την Οικονομική
Διεύθυνση, για την επαλήθευση των πληροφοριών για τις αμοιβές και οφέλη μελών Δ.Σ. και
ανώτερων Διοικητικών Στελεχών της χρήσης 2015, όπως αυτές εμφανίζονται στον ανωτέρω
πίνακα και τη σχετική σημείωση.
Ευρήματα:
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Από τις συζητήσεις που διενεργήσαμε με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και την
Οικονομική Διεύθυνση δεν προέκυψαν ευρήματα.
Ι. Αριθμοδείκτες
Λάβαμε τον ακόλουθο πίνακα ο οποίος περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.3.1 του Ενημερωτικού
Δελτίου, και διενεργήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες, αναφορικά με τους αριθμοδείκτες της 30
Ιουνίου 2016:
Δείκτης

Περιγραφή

Καθαρός Δανεισμός
(1)
προς Ίδια Κεφάλαια

(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις +
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις –
Ταμειακά Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα) / Ίδια
Κεφάλαια με δικαιώματα
μειοψηφίας

Καθαρός Δανεισμός
προς Ίδια Κεφάλαια
χωρίς δικαιώματα
(1)
μειοψηφίας

(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις +
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις –
Ταμειακά Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα) / Ίδια
Κεφάλαια χωρίς
δικαιώματα μειοψηφίας

30.06.2016
σε χιλ. €
{[(1.418+32
4.889
+9.058+210
)
+(0+57.606
+576)]
-4.035}
/
μ/υ
(-177.331)
{[(1.418+32
4.889
+9.058+210
)
+(0+57.606
+576)]
-4.035}
/
μ/υ
(-174.243)

Δείκτης Γενικής
Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

0,19

93.639
/ 504.862

Δείκτης Άμεσης
Ρευστότητας

Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΑποθέματα /
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

0,18

(93.639
-5.024)
/504.862

31.12.2015
σε χιλ. €

μ/υ

{[(1.418+324.79
3 +8.825+208)
+(0+62.123+68
1)]
-6.720}
/
(-164.025)

μ/υ

{[(1.418+324.79
3 +8.825+208)
+(0+62.123+68
1)]
-6.720}
/
(-161.071)

0,23

122.524
/ 531.343

0,22

(122.524
-6.896)
/ 531.343

Αποτελέσματα προ
φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών
Δείκτης Κάλυψης
αποτελεσμάτων και
48.225
Εξόδων
αποσβέσεων /
26.815
2,98
2,18
/ 22.116
χρηματοδότησης
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
/ 9.004
(1)
Οι δείκτες Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια και Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια χωρίς
Δικαιώματα Μειοψηφίας δεν υπολογίζονται λόγω των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων.

1. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Επαληθεύσαμε τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του εκάστοτε
αριθμοδείκτη από τις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου
2016 και της περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή.
Ευρήματα:
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα.
2. Διαδικασία που ενεργήσαμε:
Επαληθεύσαμε τους αριθμητικούς υπολογισμούς των σχετικών πινάκων που αφορούν τους
εκάστοτε αριθμοδείκτες της 30 Ιουνίου 2016 και της περιόδου που έληξε την ημερομηνία
αυτή.
Ευρήματα:
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Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα.
ΙΑ. Δήλωση της Εταιρείας για την μη ύπαρξη μεταβολών στα ποσοστά συμμετοχής
στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ενδιάμεσης Περιόδου.
Διαβάσαμε τη δήλωση της Εταιρείας που περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.10.2 του
Ενημερωτικού δελτίου, αναφορικά με την μη ύπαρξη μεταβολών στα ποσοστά συμμετοχής
στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2016 και
διενεργήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες:
1. Αναγνώσαμε Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων της
Εταιρείας και των θυγατρικών της από 1 Ιουλίου 2016 μέχρι την ημερομηνία της
παρούσας έκθεσης.
2. Πραγματοποιήσαμε συζητήσεις με Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας, ώστε να
επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας
στις εταιρείες που ενοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με αυτά που
εμφανίζονταν στις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Ενδιάμεσης Περιόδου.
3. Αναγνώσαμε τα λογιστικά ισοζύγια από 1 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία της
παρούσας έκθεσης ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στα
ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας στις εταιρείες που ενοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα,
σε σχέση με αυτά που εμφανίζονταν στις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Ενδιάμεσης Περιόδου.
Ευρήματα:
Από την ανάγνωση των πρακτικών και των λογιστικών ισοζυγίων και τις συζητήσεις με τη
Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν εντοπίσαμε αλλαγές στα ποσοστά συμμετοχής της
Εταιρείας στις εταιρείες που ενοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με αυτά που
εμφανίζονταν στις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ενδιάμεσης
Περιόδου.

-------------------Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν
εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν
είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών
Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη μας και άλλα θέματα, πέραν
των προαναφερομένων.
Περιορισμός χρήσης
Η παρούσα έκθεση, που απαιτείται από τον Σύμβουλο Έκδοσης, συντάχθηκε για να
ενσωματωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο θα κατατεθεί προς έγκριση στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χρήστος Πελεντρίδης
A.M. ΣΟΕΛ 17831
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ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107»

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της προαναφερθείσας δήλωσης της ελεγκτικής εταιρείας
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. περιλαμβάνονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο παρατίθενται , κατόπιν σχετικής
συναίνεσης της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας.
Η πληροφόρηση που περιέχεται στις προαναφερθείσες εκθέσεις που διενεργήθηκαν από την
ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. έχει
αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες
πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
3.3

Νόμιμοι Ελεγκτές - Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές

Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται, από ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές καθώς η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α.. Σημειώνεται ότι με το
άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 4374/2016 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 του Ν. 3556/2007,
καταργήθηκε από 1.4.2016 η υποχρέωση δημοσίευσης τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και η Εταιρεία επέλεξε να μην δημοσιεύσει ενδιάμεσες συνοπτικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το α’ τρίμηνο του έτους 2016. Ουδείς από τους
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση των
καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες (χρήσεις 2013-2015).
Ο έλεγχος των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τις χρήσεις 2013-2015
πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως:






Χρήση 2013: Χριστόδουλος Σεφέρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23431) της ελεγκτικής εταιρείας
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόμετρο
Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2886000) και
Σπυρίδωνα Η. Μπουντά (Α.Μ.ΣΟΕΛ 11451) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
(Φωκίωνος Νέγρη 3 112 57 Αθήνα τηλ.: 210 89 61 100).
Χρήση 2014: Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Χειμάρας 8Β, 151 25,
Μαρούσι, τηλ.: 210 2886000) και Ελένη Σκορδαλάκη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 22411) της ελεγκτικής
εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3 112 57 Αθήνα τηλ.: 210 89 61 100).
Χρήση 2015: Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Χειμάρας 8Β, 151 25,
Μαρούσι, τηλ.: 210 2886000) και Ελένη Σκορδαλάκη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 22411) της ελεγκτικής
εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3 112 57 Αθήνα τηλ.: 210 89 61 100).

Η επισκόπηση των εξαμηνιαίων ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως:


Ενδιάμεση Περίοδος 1.1-30.6.2016: Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) της
ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
(Χειμάρας 8Β, 151 25, Μαρούσι, τηλ.: 210 2886000)

Οι εκθέσεις ελέγχου επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τις χρήσεις
2013, 2014 και 2015 καθώς και η έκθεση επισκόπησης της ενδιάμεσης περιόδου 1.1.30.6.2016, με ημερομηνίες, 27.3.2014, 31.3.2015, 30.3.2016 και 29.8.2016 αντιστοίχως, μαζί
με αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και θα
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πρέπει να διαβάζονται συναρτήσει αυτών, βρίσκονται διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρείας,
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, Προέκταση Οδού Μάνης,
Θέση Κάντζα Τ.Κ. 15351, Παλλήνη Αττικής, καθώς στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη
διεύθυνση http://www.forthnet.gr/NewsList.aspx?a_id=3536

3.3.1

Εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών χρήσεων 2013, 2014, 2015 και έκθεση
επισκόπησης ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016

Χρήση 2013
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών
λογιστών κ.κ. Χριστόδουλου Σεφέρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 23431) και Σπυρίδωνα Μπουντά
(Α.Μ.ΣΟΕΛ 11451), επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2013. Η εν
λόγω Έκθεση Ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Δημοσιευμένων
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2013
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ.
Forthnet Α.Ε.», (η «Εταιρεία» ) και των θυγατρικών της, (ο «Όμιλος») οι οποίες αποτελούνται
από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2013 και
τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
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κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
«Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.»
και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στην έκθεση ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας
στη Σημείωση 3 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην οποία
αναφέρεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013, (α) ο Όμιλος και η Εταιρεία δε βρίσκονταν σε
συμμόρφωση με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές τους συμβάσεις, (β) ο Όμιλος δεν
προχώρησε σε αποπληρωμή δόσεων ύψους €49,5 εκατ. οι οποίες έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της εκθέσεως ελέγχου, (γ) το σύνολο των
μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας απεικονίστηκαν στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και, (δ) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους
στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 3, (i) η ικανότητα της Εταιρείας και
του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους
υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν
μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της
αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες. Κατά
συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά
με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα
και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση
των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο
‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.
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Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Χριστόδουλος Σεφέρης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 23431

Σπυρίδων Μπουντάς
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11451

Χρήση 2014
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών
λογιστών κ.κ. Χρήστου Πελεντρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) και Ελένης Σκορδαλάκη (Α.Μ.ΣΟΕΛ
22411), επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2014. Η εν λόγω Έκθεση
Ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Δημοσιευμένων
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2014
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ.
Forthnet Α.Ε.», (η «Εταιρεία» ) και των θυγατρικών της, (ο «Όμιλος») οι οποίες αποτελούνται
από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2014 και
τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που
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σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
«Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.»
και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική τους
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στην έκθεση ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας
στη Σημείωση 3 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην οποία
αναφέρεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014, (α) ο Όμιλος και η Εταιρεία δε βρίσκονταν σε
συμμόρφωση με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές τους συμβάσεις, (β) ο Όμιλος δεν
προχώρησε σε αποπληρωμή δόσεων ύψους €160,0 εκατ. οι οποίες έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της εκθέσεως ελέγχου, (γ) το σύνολο των
μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας απεικονίστηκαν στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και, (δ) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους
στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 3, (i) η ικανότητα της Εταιρείας και
του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους
υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν
μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της
αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες. Κατά
συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά
με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα
και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση
των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο
‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες
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οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Xρήστος Πελεντρίδης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831

Ελένη Σκορδαλάκη
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22411

Χρήση 2015
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών
λογιστών κ.κ. Χρήστου Πελεντρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) και Ελένης Σκορδαλάκη (Α.Μ.ΣΟΕΛ
22411), επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2015. Η εν λόγω
Έκθεση Ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Δημοσιευμένων
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2015
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet
Α.Ε.», (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της, (ο «Όμιλος») οι οποίες αποτελούνται από την
εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2015 και τις
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε
με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
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δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
«Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.» και
των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση
και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στην έκθεση ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη
Σημείωση 3 των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην οποία
αναφέρεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2015, (α) ο Όμιλος και η Εταιρεία δε βρίσκονταν σε
συμμόρφωση με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές υποχρεώσεις
που προβλέπονται από τις δανειακές τους συμβάσεις, (β) ο Όμιλος δεν προχώρησε σε
αποπληρωμή δόσεων ύψους €202,5 εκατ. οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την
ημερομηνία της εκθέσεως ελέγχου, (γ) το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου
και της Εταιρείας απεικονίστηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και, (δ) το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να
αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση
3, (i) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του
συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου
και της Εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση
της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες, ενώ
υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην
Ελλάδα. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής
αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της
Εταιρείας. Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές
σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του
ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες
τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο ‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις
δραστηριότητές τους.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α
(παρ.3δ) του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α),
108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Xρήστος Πελεντρίδης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831

Ελένη Σκορδαλάκη
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22411

Ενδιάμεση περίοδος 1.1-30.6.2016
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Επισκόπησης του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή
λογιστή κ. Χρήστου Πελεντρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831), επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 1.1-30.6.2016. Η εν λόγω Έκθεση
Επισκόπησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
«Έκθεση Επισκόπησης ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
περιόδου 1.1-30.6.2016
Προς τους Μετόχους της «Ελληνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών
Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και
Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.», (η «Εταιρεία» ) και των θυγατρικών της, (ο
«Όμιλος»), της 30 Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της
εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης
του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι
ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη
ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα
μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στην έκθεση επισκόπησης μας, εφιστούμε την προσοχή
σας στη Σημείωση 3 των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι στις 30 Ιουνίου 2016, (α) ο
Όμιλος και η Εταιρεία δε βρίσκονταν σε συμμόρφωση με ορισμένους από τους
χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές
τους συμβάσεις, (β) ο Όμιλος δεν προχώρησε σε αποπληρωμή δόσεων ύψους €260,0 εκατ.
οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της εκθέσεως επισκόπησης,
(γ) το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας απεικονίστηκαν
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και, (δ) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους
στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 3, (i) η ικανότητα της Εταιρείας και
του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους
υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν
μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου με πλήρη κάλυψη και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των
δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες, ενώ υφίσταται επιπλέον
αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Κατά
συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά
με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι συνημμένες
ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές
σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του
ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες
τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο ‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις
δραστηριότητές τους.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών
στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής
έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016
Xρήστος Πελεντρίδης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107»
Η σημείωση 3 επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστασεων αναφέρει
τα ακόλουθα:
«Κατά την 30 Ιουνίου 2016, η Εταιρεία και η θυγατρική της Forthnet Media Α.Ε. (εφεξής
«Forthnet Media») εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη συμμόρφωση με ορισμένους
χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τις συμβάσεις των υφιστάμενων κοινών
ομολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρείας και της Forthnet Media συνολικού ύψους
€324,9 εκατ. (Σημείωση 18) (εφεξής τα «Υφιστάμενα ΚΟΔ») και δεν έχουν αποπληρώσει
ληξιπρόθεσμες χρεολυτικές δόσεις συνολικού ύψους €260,0 εκατ. από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ
μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, κατά
την 30 Ιουνίου 2016, το σύνολο των Υφιστάμενων ΚΟΔ διατήρησαν την κατηγοριοποίηση τους
ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η απεικόνιση των Υφιστάμενων ΚΟΔ ως
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είχε, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια, την 30 Ιουνίου 2016, το
σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας να υπερβαίνουν
κατά €411,2 εκατ. περίπου και €39,5 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις τους.
Επιπλέον, δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος εκτιμά πως δεν θα είναι
σε θέση να καταβάλει χρεολυτικές δόσεις συνολικού ύψους €325,0 εκατ. που απορρέουν από
τα Υφιστάμενα ΚΟΔ μέχρι την 30 Ιουνίου 2017. Κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων με τις
δανείστριες τράπεζες και της διενέργειας ανεξάρτητης επισκόπησης του επιχειρηματικού
σχεδίου (Independent Business Review) του Ομίλου καθώς και ειδικού οικονομικού ελέγχου
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(financial due diligence) από αυτές, την 21 Ιουνίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια της
Εταιρείας και της Forthnet Media ενέκριναν το πλαίσιο της αναχρηματοδότησης των
Υφιστάμενων ΚΟΔ (εφεξής η «Αναχρηματοδότηση») και τους βασικούς όρους αυτής που
αποτυπώνονται στα κείμενα (term sheets) τα οποία προτάθηκαν στην Εταιρεία και στη
Forthnet Media από τις οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες στις 15.6.2016. Συγκεκριμένα, η
δομή της Αναχρηματοδότησης συνίσταται στα ακόλουθα:
(α)
Στην έκδοση από την Εταιρεία ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου,
ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με συνδιοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής. Το εν λόγω
ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια με τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη ημερομηνία
καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την
εγγύηση της Forthnet Media A.E.
(β)
Στην έκδοση από τη Forthnet Media A.E. ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με συνδιοργανώτριες
τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα. Το εν λόγω
ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια με τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη ημερομηνία
καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την
εγγύηση της Εταιρείας,
Η υλοποίηση της συμφωνίας για την Αναχρηματοδότηση προϋποθέτει, μεταξύ των άλλων, την
υποχρέωση αποπληρωμής προς τις οικείες δανείστριες τράπεζες των Υφιστάμενων ΚΟΔ
(εφεξής οι «Δανείστριες Τράπεζες») συνολικού ποσού €70,0 εκ. ( εφεξής το «Ελάχιστο
Αναγκαίο Ποσό»), και συγκεκριμένα την αποπληρωμή €21.538.462 από την Εταιρεία και
€48.461.538 από τη Forthnet Media (εφεξής η «Υποχρέωση Αποπληρωμής»).
Επίσης, την 26 Ιουνίου 2016, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28
Ιουνίου 2011 τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας ενέκρινε την έκδοση από την Εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
συνολικού ύψους μέχρι και €99.087.466,50 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων της (εφεξής το «MΟΔ») με σκοπό (i) τη χρηματοδότηση της Υποχρέωσης
Αποπληρωμής και (ii) την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και του Ομίλου σε κεφάλαιο
κίνησης.
Η ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την απρόσκοπτη
συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Εάν καλυφθεί μερικώς το ΜΟΔ αλλά δεν αντληθεί
το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ήτοι €70 εκατ., η διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου (εφεξής η
Διοίκηση) θα επιδιώξει αρχικά τη μείωση του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και την
επαναδιαπραγμάτευση των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης με τις οικείες
συνδιοργανώτριες τράπεζες, για την αποπληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων ύψους
€325 εκατ. που απορρέουν από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, χωρίς να δύναται να προεξοφληθεί το
αποτέλεσμα αυτής της επαναδιαπραγμάτευσης.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η έκδοση του ΜΟΔ , η Διοίκηση θα επιδιώξει, αρχικά να
επιτύχει, ενδεικτικά, τη χρονική μετάθεση της αποπληρωμής των (ληξιπρόθεσμων και μη)
οφειλών της Εταιρείας και της Forthnet Media από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ και την περαιτέρω
αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων των Δανειστριών Τραπεζών από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ
(ανοχή/ waiver), ενώ παράλληλα να επαναδιαπραγματευθεί εκ νέου τους βασικούς όρους και
τη διάρκεια υλοποίησης της Αναχρηματοδότησης με τις οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες.
Επίσης, θα διερευνήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω εναλλακτικών πηγών και
ενεργειών χρηματοδότησης, όπως, ενδεικτικά, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
διεθνής δανεισμός και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, προκειμένου να
χρηματοδοτήσει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση της
νέας συμφωνίας Αναχρηματοδότησης, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, καθώς και την
κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης λαμβάνοντας υπόψη και τις
τρέχουσες συνθήκες όπως θα έχουν διαμορφωθεί. Eάν οι προσπάθειες της Διοίκησης δεν
τελεσφορήσουν και η Αναχρηματοδότηση (υπό τους υφιστάμενους ή τυχόν νέους όρους) δεν
ολοκληρωθεί, οι Δανείστριες Τράπεζες θα δικαιούνται να καταγγείλουν τα Υφιστάμενα ΚΟΔ και
απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία και η Forthnet
Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, με συνέπεια να
επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές της Εταιρείας και του
Ομίλου, καθώς δύνανται να ληφθούν μέτρα, όπως αναγκαστική εκτέλεση διά της
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ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή/και έτερα μέτρα εντός του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου περί αφερεγγυότητας σε βάρος της Εταιρείας, της Forthnet Media και
ενδεχομένως των λοιπών μελών του Ομίλου, όπως κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική
εκκαθάριση εν λειτουργία ή ειδική διαχείριση.»
Aναφορικά με το «θέμα Έμφασης» που διατυπώνεται στις ανωτέρω εκθέσεις των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών για τις χρήσεις 2013-2015 και την ενδιάμεση περίοδο 1.1-30.6.2016, η
Διοίκηση της Εταιρείας σημειώνει τα εξής:
Δυνάμει της Απόφασης Έκδοσης σε συνδυασμό με τις από 25.7.2016 και 13.9.2016
αποφάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, μεταξύ άλλων: (α) το Πλαίσιο
Αναχρηματοδότησης (βλ. αναλυτικά ενότητα 3.15.2.3 «Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου) και (β) την έκδοση του ΜΟΔ με σκοπό τη χρηματοδότηση
της
Υποχρέωσης
Αποπληρωμής
που
αποτελεί
ουσιώδη
προϋπόθεση
της
Αναχρηματοδότησης, ενώ το ποσό πέραν του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού θα
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η πλήρης κάλυψη του
ΜΟΔ και εν συνεχεία η έγκαιρη ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης σύμφωνα με τους
βασικούς όρους του Πλαισίου Αναχρηματοδότησης αναμένεται να άρει την αβεβαιότητα
σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου που μέχρι
σήμερα συνδεόταν με αυτήν την αναχρηματοδότηση.
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στις εκθέσεις ελέγχου επί των
Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τις χρήσεις 2013, 2014 και 2015 καθώς και
στην Έκθεση επισκόπησης της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
της περιόδου 1.1-30.6.2016 παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο κατόπιν σχετικής
συναίνεσης των παραπάνω ελεγκτών και με τη σύμφωνη γνώμη τους. Τα ανωτέρω
πορίσματα έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις
αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.

100

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων 2013 – 2015 και
ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016

3.4

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της
χρήσεις 2013-2015 και για τις περιόδους 1.1-30.6 των χρήσεων 2015 και 2016.
Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2015 προέρχονται από τις
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2015.
Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2014 προέρχονται από τα
συγκριτικά στοιχεία στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2015 καθώς ορισμένα
κονδύλια της χρήσης του 2014 αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα
με αυτά της χρήσης του 2015. Οι αναταξινομήσεις είναι οι εξής:



To ποσό των €248.684 αναταξινομήθηκε από τα τηλεπικοινωνιακά κόστη στον κύκλο
εργασιών
Tο ποσό των €377.500 αναταξινομήθηκε από τα λοιπά έξοδα στα τηλεπικοινωνιακά
κόστη

Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2013 προέρχονται από τα
συγκριτικά στοιχεία στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2014 καθώς ορισμένα
κονδύλια της χρήσης του 2013 αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα
με αυτά της χρήσης του 2014. Οι αναταξινομήσεις είναι οι εξής:













Ποσό €1.461.087 για την Εταιρεία και €1.476.317 για τον Όμιλο, τα οποία αφορούν τη
χρήση 2013, αναταξινομήθηκαν από τις εμπορικές απαιτήσεις στις απαιτήσεις από
συνδεδεμένες εταιρείες.
Ποσό €2.528.887 για την Εταιρεία και €2.539.513 για τον Όμιλο, τα οποία αφορούν τη
χρήση 2013, αναταξινομήθηκαν από τους προμηθευτές στις υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένες εταιρείες.
Ποσό €133.950 το οποίο αφορά τη χρήση 2013, αναταξινομήθηκε από τις
προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στο βραχυπρόθεσμο μέρος της υποχρέωσης
των δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών.
Ποσό €8.000.000, το οποίο αφορά τη χρήση 2013, αναταξινομήθηκε από τους
προμηθευτές στο βραχυπρόθεσμο μέρος της υποχρέωσης των δικαιωμάτων
αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών.
Ποσό €567.372, το οποίο αφορά τη χρήση 2013, αναταξινομήθηκε από τα έσοδα
επόμενων χρήσεων στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Ποσό €567.024, το οποίο αφορά τον Όμιλο για τη χρήση 2013, αναταξινομήθηκε από
τα δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών στα έσοδα επομένων χρήσεων.
Ποσό €141.510 και €96.753 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, αντίστοιχα,
αναταξινομήθηκε από τον κύκλο εργασιών στα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.
Ποσό €611.091 αναταξινομήθηκε από τα τηλεπικοινωνιακά κόστη στον κύκλο
εργασιών.
Ποσό €177.000 αναταξινομήθηκε από τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στις αμοιβές
και έξοδα προσωπικού.
Ποσό €250.000 αναταξινομήθηκε από τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στα λοιπά
έξοδα.
Ποσό €95.122 στην κατάσταση ταμειακών ροών, αναταξινομήθηκε από τις
δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο αποτέλεσμα από
συγγενείς επιχειρήσεις.
Ποσό €3.567.955 στην κατάσταση ταμειακών ροών, αναταξινομήθηκε από τις
δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στα έξοδα από συμφωνίες
αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία με βάση τα
ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί, από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
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Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την
30.3.2016 καθώς και από την τακτική Γενική Συνέλευση την 30.6.2016. Οι Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2014 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 31.3.2015,
καθώς και από την τακτική Γενική Συνέλευση την 26.6.2015. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της χρήσεως 2013, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 27.3.2014 καθώς και από την
Τακτική Γενική Συνέλευση την 24.6.2014.
Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της περιόδου 1.1-30.6.2016 προέρχονται
από τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 30.6.2016, οι οποίες
έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική
Αναφορά», έχουν επισκοπηθεί από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Χρήστο
Πελεντρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831 της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Χειμάρας 8Β, 151 25, Μαρούσι, τηλ.: 210 2886000)
και έχουν εγκριθεί με την από 29.8.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται επιλεγμένα στοιχεία των ενοποιημένων
αποτελεσμάτων των χρήσεων 2013 - 2015 του Ομίλου:
Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένων Καταστάσεων Αποτελεσμάτων
σε χιλ. €
1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014
Κύκλος εργασιών
349.736
374.666
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)**
48.225
59.355
(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)***
(27.722)
(28.457)
(Ζημιές) προ φόρων
(49.633)
(51.768)
Ζημιά μετά από φόρους (Α)
(53.933)
(43.042)
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
(49.276)
(42.375)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
(4.657)
(667)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
427
(971)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από
φόρους (Α)+(Β)
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες)

(53.506)
(48.851)
(4.655)
(0,4476)

(44.013)
(43.342)
(671)
(0,3915)

1.1-31.12.2013
375.440
55.895
(30.362)
(53.212)
(60.391)
(59.821)
(570)
167
(60.224)
(59.654)
(570)
(4,6184)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
**Ο λογαριασμός «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)»
έχει υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν «Χρηματοοικονομικά
έξοδα» μείον
«Χρηματοοικονομικά έσοδα» συν «Αποτελέσματα από συγγενείς» συν «Αποσβέσεις» πλην «Αποσβέσεις
επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού»
***Ο λογαριασμός «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων» (EBIT) έχει υπολογιστεί από
τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν «Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Αποτελέσματα από συγγενείς»
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου τη χρήση 2015 εμφάνισε πτώση κατά 6,7% σε σχέση με το
2014 και διαμορφώθηκε σε €349.736 χιλ. λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού στα
σταθερά δίκτυα κατά €2.943 χιλ, της μείωσης της αγοραστικής δύναμης και τον έλεγχο στη
κίνηση κεφαλαίων. Το 2014 παρουσίασε οριακή μείωση κατά 0,2% και διαμορφώθηκε σε
€374.666 χιλ. έναντι €375.440 χιλ. τη χρήση 2013, παρ’ ότι η από 1.1.2014 μείωση των τελών
τερματισμού στα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επηρέασε τα έσοδα κατά €6.240 χιλ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών βλ. ενότητα 3.9
«Πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου» και ενότητα 3.16.2
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«Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων
Χρήσεων 2013, 2014 και 2015».

Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων

Ο δείκτης ΕΒΙTDA ανήλθε σε €48.225 χιλ. το 2015 έναντι €59.355 χιλ. το 2014 κυρίως από τη
συμπίεση των τιμών και την αύξηση των επισφαλειών που οφείλονται στο δυσμενές
μακροοικονομικό περιβάλλον. Τη χρήση 2014, ο δείκτης EBITDA ανήλθε σε €59.355 χιλ.
έναντι €55.895 χιλ. το 2013, ως απόρροια του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους του
Ομίλου.
Ο δείκτης EBIT εμφάνισε ζημιές ύψους €27.722 χιλ. το 2015 έναντι ζημιών €28.457 χιλ. το
2014 και €30.362 χιλ. το 2013 και επιβαρύνθηκε ιστορικά από τις υψηλές αποσβέσεις, λόγω
της φύσης των εργασιών του Ομίλου οι οποίες είναι υψηλής έντασης κεφαλαίου. Οι
αποσβέσεις κυμάνθηκαν σε €77.333 χιλ. το 2015, €89.750 χιλ. το 2014 και €88.483 χιλ. το
2013.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές €49.633 χιλ. το 2015 έναντι ζημιών
€51.768 χιλ. το 2014 και ζημιών €53.212 χιλ. το 2013 συνεπεία του υψηλού
χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο διαμορφώθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα κατά την
εξεταζόμενη τριετία (€22.030 χιλ. το 2015, €23.306 χιλ. το 2014 και €22.946 χιλ. το 2013).
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης στις χρήσεις 2014 και 2015 σε
σχέση με την ενοποίηση των δραστηριοτήτων και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού
κόστους του Ομίλου έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική και μακρόπνοη κοστολογική
αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα (μεταβλητά και σταθερά κόστη περιεχομένου και
διασύνδεσης, κόστη δικτύου και μεταδόσεων, έξοδα διοίκησης και διάθεσης). Εν τούτοις, τα
άμεσα οφέλη αυτής της αναδιάρθρωσης δεν ισοσκέλισαν πλήρως τη συρρίκνωση της
λιανικής αγοράς και των εμπορικών περιθωρίων κέρδους, ιδίως στο βαθμό που
αντισταθμίζονται από εμπροσθοβαρή κόστη, όπως αποζημιώσεις, αντικαταστάσεις
εξοπλισμού, αναβαθμίσεις συστημάτων και λογισμικού, με αποτέλεσμα οι ζημίες προ φόρων
να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ως ανωτέρω.
Συνεπεία των ανωτέρω, οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε €53.933 χιλ. το 2015 έναντι
€43.042 χιλ. το 2014 και €60.391 χιλ. το 2013, και έχουν επηρεαστεί κυρίως από τις
μεταβολές του αναβαλλόμενου φόρου ως αποτέλεσμα της επανεκτίμησης της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης από φορολογικές ζημίες.
Τέλος το ποσό €(4.657) χιλ. το 2015, στο λογαριασμό «μη ελέγχουσες συμμετοχές» έναντι
€(667) χιλ. το 2014 οφείλεται κυρίως στην απομείωση της αξίας της Netmed NV κατά την
απορρόφηση της Multichoice από την Forthnet Media.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται επιλεγμένα στοιχεία των ενοποιημένων
καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης των χρήσεων 2013 - 2015 του Ομίλου:
Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
σε χιλ. €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Ασώματα πάγια
Υπεραξία
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού **
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού ***
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Μετοχικό κεφάλαιο

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

140.423
121.172
83.169
24.685
369.449
38.086
57.708
26.730
122.524
491.973
33.029

163.304
140.100
83.169
30.358
416.931
45.683
64.459
31.942
142.084
559.016
33.029

191.852
145.717
83.169
27.473
448.211
48.791
57.804
34.379
140.974
589.185
3.886
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Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
σε χιλ. €
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ****
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις *****
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

31.12.2015
(194.100)
(161.071)
(2.954)
(164.025)

31.12.2014
(145.249)
(112.220)
1.701
(110.519)

31.12.2013
(101.425)
(97.539)
2.372
(95.167)

0

0

0

62.123
62.532
124.655
109.286
324.793
97.264
531.343
655.998
491.973

70.948
51.168
122.116
115.557
324.326
107.536
547.419
669.534
559.016

79.065
58.723
137.789
112.520
323.544
110.500
546.564
684.352
589.185

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
**Ο λογαριασμός «λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς «συμμετοχές σε
συγγενείς επιχειρήσεις», «άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία» και «αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις»
*** Ο λογαριασμός «λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς «αποθέματα»,
«προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις», «απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες», «χρηματικά διαθέσιμα» και
«δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας»
**** Ο λογαριασμός «λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς «Λοιπές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις»,
«Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού», «Επιχορηγήσεις», «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις»
***** Ο λογαριασμός «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς «υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένες εταιρείες», «βραχυπρόθεσμα δάνεια», «έσοδα επομένων χρήσεων», «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών», «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης»,
«βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών», «φόροι εισοδήματος
πληρωτέοι», και «δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις»
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε €369.449 χιλ. την
31.12.2015 από €416.931 χιλ. την 31.12.2014 και €448.211 χιλ. την 31.12.2013. Η εν λόγω
μεταβολή κατά -11,4% το 2015 σε σχέση με το 2014 και κατά -7,0% το 2014 σε σχέση με το
2013, οφείλεται κυρίως στην πτώση της αναπόσβεστης αξίας των ενσώματων παγίων
στοιχείων και των ασώματων παγίων στοιχείων, λόγω των αποσβέσεων και της μείωσης των
αγορών παγίων του Ομίλου καθώς και στη μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων. Η μείωση των φορολογικών απαιτήσεων προέρχεται από την επανεκτίμηση της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, ανάλογα με το εκάστοτε φορολογητέο κέρδος στο
μέλλον.
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €122.524 χιλ. την
31.12.2015 από €142.084 χιλ. την 31.12.2014 και €140.974 χιλ. την 31.12.2013. Η εν λόγω
αρνητική μεταβολή το 2015 σε σχέση με το 2014 κατά -13,8% οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην
μείωση των εμπορικών απαιτήσεων, λόγω μείωσης των εσόδων σε συνδυασμό με την αύξηση
των επισφαλών απαιτήσεων λόγω του αρνητικού κλίματος στην ελληνική οικονομία, καθώς και
στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου λόγω χρηματοδότησης των λειτουργικών
και επενδυτικών αναγκών του.
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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διατηρήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθόλη την
εξεταζόμενη περίοδο 2013 – 2015 και διαμορφώθηκε σε €(164.025) χιλ. την 31.12.2015 έναντι
€(110.519) χιλ. την 31.12.2014 και €(95.167) χιλ. την 31.12.2013 συνεπεία του σημαντικού
ύψους ζημιών εις νέον.
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €655.998 χιλ. το 2015 από
€669.534 χιλ. το 2014 και €684.352 χιλ. το 2013. Oι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του
Ομίλου διαμορφώθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα την 31.12.2015 και 31.12.2014, ύψους
€124.655 χιλ. και €122.116 χιλ. αντίστοιχα, καθώς η μείωση στο υπόλοιπο των
υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων κατά €8.825 χιλ. αντισταθμίστηκε από την
αύξηση στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά €11.364 χιλ., κυρίως λόγω της
μεταφοράς ποσού €14.500 χιλ. από τους προμηθευτές εσωτερικού, το οποίο αφορά στην
υποχρέωση του οικονομικού ανταλλάγματος, μετά την ρύθμιση του σε 100 δόσεις σύμφωνα
με τον Ν.4321/2015.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου ανήλθε σε €531.343 χιλ.,
€547.419 χιλ. και €546.564 χιλ. την 31.12.2015, 31.12.2014 και 31.12.2013, αντίστοιχα. Η
μείωση κατά €16.076 χιλ. το 2015 οφείλεται στην μείωση του υπολοίπου των προμηθευτών,
λόγω της μεταφοράς της υποχρέωσης του ανωτέρω οικονομικού ανταλλάγματος στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, και της μείωσης των δεδουλευμένων και λοιπών
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, κυρίως λόγω αποπληρωμής των δεδουλευμένων τόκων
του έτους 2014 και μείωσης των υποχρεώσεων από συμφωνίες αντιστάθμισης επιτοκιακού
κινδύνου.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, 2014 και 2013, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με
ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, ενώ
επίσης δεν προχώρησε σε αποπληρωμή χρεολυτικών δόσεων οι οποίες είχαν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ύψους €202,5 εκατ. μέχρι την 31.12.2015, και κατά συνέπεια, το σύνολο των
υποχρεώσεων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ είχε ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμο από
μακροπρόθεσμο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία για τις ταμειακές ροές του
Ομίλου για τις χρήσεις 2013 - 2015:
Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών
σε χιλ. €
1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

1.1-31.12.2013

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)

64.054

51.773

67.703

Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)

(35.404)

(58.525)

(37.620)

Σύνολο εισροών /(εκροών) από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)

(32.214)

2.345

(47.964)

(3.564)

(4.406)

(17.882)

10.284

14.690

32.572

6.720

10.284

14.690

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία κα ι έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
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Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €64.054 χιλ. το 2015 από
€51.773 χιλ. το 2014 λόγω της υιοθέτησης πιο συντηρητικής πολιτικής στην αποπληρωμή
των υποχρεώσεων και στην είσπραξη των απαιτήσεων.
Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €51.773 χιλ. το
2014 έναντι €67.703 χιλ. το 2013 λόγω αποπληρωμής υποχρεώσεων προς προμηθευτές σε
συνδυασμό με τη μείωση είσπραξης απαιτήσεων συνεπεία και του αρνητικού οικονομικού
κλίματος.
Οι ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες στη χρήση 2015 ανήλθαν σε €35.404
χιλ. από €58.525 χιλ. στη χρήση 2014 και €37.620 χιλ. το 2013. Η μεταβολή οφείλεται
ειδικότερα ότι το 2014 υπήρχε αυξημένο κόστος απόκτησης συνδρομητών.
Οι ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες τη χρήση 2015
ανήλθαν σε €(32.214) χιλ. από €2.345 χιλ. το 2014 και €(47.964) χιλ. το 2013. Η μείωση των
εκροών στην χρήση 2014 οφείλεται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014.
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου το 2015 κατέγραψαν βελτίωση στη διάρκεια του έτους η οποία
οφείλεται κυρίως στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης σε συνδυασμό με
την μείωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Το 2015 τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα
κατέγραψαν πτώση €3,6 εκατ. που ήταν μικρότερη σε σχέση με την επιδείνωση που είχαν
καταγράψει το 2014 και το 2013.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ορισμένους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες με
βάση τα μεγέθη του Ομίλου την 31.12.2015, 31.12.2014 και 31.12.2013.
Δείκτης

Καθαρός
Δανεισμός
προς Ίδια
(1)
Κεφάλαια

Καθαρός
Δανεισμός
προς Ίδια
Κεφάλαια
χωρίς
δικαιώματα
μειοψηφίας
(1)

Δείκτης
Γενικής
Ρευστότητας
Δείκτης
Άμεσης
Ρευστότητας

Δείκτης
Κάλυψης
Εξόδων
χρηματοδότη
σης

Περιγραφή
(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις +
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις –
Ταμειακά Διαθέσιμα
και Ισοδύναμα)/ Ίδια
Κεφάλαια με
δικαιώματα
μειοψηφίας
(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις +
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις –
Ταμειακά Διαθέσιμα
και Ισοδύναμα)/ Ίδια
Κεφάλαια χωρίς
δικαιώματα
μειοψηφίας
Κυκλοφορούν
Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Κυκλοφορούν
ΕνεργητικόΑποθέματα /
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Αποτελέσματα προ
φόρων,
χρηματοδοτικών και
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
/Χρηματοοικονομικά
Έξοδα

2015

μ/υ

{[(1.418.000
+324.793.168
+8.824.997
+208.474)
+(0
+62.122.934
+681.190)]
-6.719.669}
/
(-164.025.343)

2014

μ/υ

{[(1.418.000
+324.325.614
+8.117.554
+204.986)
+(0
+70.947.931
+889.867)]
-10.283.640}
/
(-110.518.929)

μ/υ

{[(1.418.000
+324.793.168
+8.824.997
+208.474)
+(0
+62.122.934
+681.190)]
-6.719.669}
/
(-161.070.858)

0,23

122.523.575
/ 531.343.394

2013

μ/υ

{[(1.418.000
+323.543.806
+7.466.824
+363.376)
+(0
+79.065.485
+1.094.811)]
-14.689.747}
/
(-95.167.234)

μ/υ

{[(1.418.000
+324.325.614
+8.117.554
+204.986)
+(0
+70.947.931
+889.867)]
-10.283.640}
/
(-112.219.515)

μ/υ

{[(1.418.000
+323.543.806
+7.466.824
+363.376)
+(0
+79.065.485
+1.094.811)]
-14.689.747}
/
(-97.538.743)

0,26

142.084.325
/ 547.418.500

0,26

140.973.711
/ 546.563.579

0,22

(122.523.575 6.896.485)
/ 531.343.394

0,25

(142.084.325 6.451.629)
/ 547.418.500

0,25

(140.973.711 6.616.709)
/ 546.563.579

2,18

48.225.032
/ 22.116.087

2,52

59.355.196
/ 23.554.639

2,21

55.894.998
/ 25.258.777
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, για τα οποία διενεργήθηκαν ελεγκτικές διαδικασίες από την ελεγκτική
εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. όπως προκύπτουν από τις
δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2015 (για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες 2015
και 2014) και 2014 (για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες 2013) , σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 805.
Η σχετική έκθεση περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.2.2. του παρόντος ενημερωτικού δελτίου.
(1)
Οι δείκτες Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια και Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια χωρίς
Δικαιώματα Μειοψηφίας δεν υπολογίζονται λόγω των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων.
(2)
«μ/υ» ορίζεται ως «Μη Υπολογίσιμο»

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας έχει επηρεαστεί από την ανακατάταξη των υποχρεώσεων από
τα Υφιστάμενα ΚΟΔ από μακροπρόθεσμες σε βραχυπρόθεσμες μετά από την μη
συμμόρφωση με χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτών των
ομολογιακών δανείων και την μη αποπληρωμή των συμβατικών δανειακών υποχρεώσεων.
Ο δείκτης Κάλυψης Εξόδων Χρηματοδότησης παρουσιάζει βελτίωση στη χρήση 2014 λόγω
αυξημένων αποτελεσμάτων προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) το 2014, που ανήλθαν σε €59.355 χιλ. το 2014 έναντι €55.895 χιλ. το
2013. Η επιδείνωση του δείκτη το 2015 οφείλεται στην πτώση του EBITDA, το οποίο
διαμορφώθηκε σε €48.225 χιλ. το 2015. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της τριετίας κυμαίνονται
στα ίδια περίπου επίπεδα.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται επιλεγμένα στοιχεία των ενοποιημένων
αποτελεσμάτων για τις ενδιάμεσες περιόδους 1.1-30.6.2016 και 1.1-30.6.2015 του Ομίλου:
Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων
σε χιλ. €
Κύκλος εργασιών
Λειτουργικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)**
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)***
Ζημιές προ φόρων
Ζημιά μετά από φόρους (Α)

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους
(Α)+(Β)
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες)

1.1-30.6.2016

1.1-30.6.2015

164.517
(137.860)

181.575
(154.995)

26.815

26.922

(6.169)
(14.298)
(13.305)
0
0

(13.428)
(24.199)
(19.657)
0
0

(13.305)
(13.172)
(133)
(0,120)

(19.657)
(15.386)
(4.271)
(0,140)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
**Ο λογαριασμός «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)»
έχει υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν «Χρηματοοικονομικά
έξοδα» μείον
«Χρηματοοικονομικά έσοδα» συν «Αποτελέσματα από συγγενείς» συν «Αποσβέσεις» πλην «Αποσβέσεις
επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού»
***Ο λογαριασμός «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων» (EBIT) έχει υπολογιστεί από
τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν «Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Αποτελέσματα από συγγενείς»
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 και της ενδιάμεσης
περιόδου που έληξε την 30.6.2015 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 (οι οποίες συνοδεύονται από
συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2015) οι οποίες
συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο oρκωτό ελεγκτή λογιστή

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016 σημείωσε πτώση της τάξης του
9,4% και διαμορφώθηκε σε €164.517 χιλ. έναντι €181.575 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Η
εν λόγω μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των πωλήσεων λιανικής, ειδικότερα
ποσοστό 3,2% προέρχεται από την μείωση της συνδρομητικής βάσης λιανικής και 4,1% από
την συμπίεση των τιμών λιανικής.
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Ο δείκτης EBITDA (που έχει υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν
«Χρηματοοικονομικά έξοδα» μείον «Χρηματοοικονομικά έσοδα» συν «Αποτελέσματα από
συγγενείς» συν «Αποσβέσεις» πλην «Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού»)
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος και διαμορφώθηκε σε €26.815 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του
2016 έναντι €26.922 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Ο δείκτης EBIT (που έχει υπολογιστεί από τους λογαριασμούς «Ζημιές προ φόρων» συν
«Χρηματοοικονομικά έξοδα και «Αποτελέσματα από συγγενείς») εμφάνισε ζημιές για το α’
εξάμηνο του 2016 και του 2015 ύψους €6.169 χιλ. και €13.428 χιλ., αντίστοιχα, κυρίως λόγω
της πτώσης του κύκλου εργασιών.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές €14.298 χιλ. την περίοδο 1.130.6.2016 έναντι ζημιών €24.199 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2015 συνεπεία των
αποσβέσεων (€33.603 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι €41.106 χιλ. το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2015), του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους (€9.004 χιλ. το πρώτο εξάμηνο
του 2016, έναντι €11.050 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο 2015), της μείωσης των λοιπών εξόδων
(€28.616 χιλ. πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι €33.915 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015)
και των χρήσεων δικαιωμάτων και αδειών (€39.427 χιλ. πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι
€47.289 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015).
Οι ζημίες μετά από φόρους εισοδήματος διαμορφώθηκαν την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 σε
€13.305 χιλ. από €19.657 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2015. Σημειώνεται ότι οι πρωτοβουλίες
της Διοίκησης τόσο στις χρήσεις 2014 και 2015 όσο και στο α΄ εξάμηνο 2016 σε σχέση με την
ενοποίηση των δραστηριοτήτων και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους του Ομίλου,
το οποίο διαμορφώθηκε σε €137.860 χιλ. έναντι €154.995 χιλ., ήτοι μείωση κατά 11,1%,
έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική και μακρόπνοη κοστολογική αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα
(μεταβλητά και σταθερά κόστη περιεχομένου και διασύνδεσης, κόστη δικτύου και
μεταδόσεων, έξοδα διοίκησης και διάθεσης). Εν τούτοις, τα άμεσα οφέλη αυτής της
αναδιάρθρωσης δεν ισοσκέλισαν πλήρως τη συρρίκνωση της λιανικής αγοράς και των
εμπορικών περιθωρίων κέρδους, ιδίως στο βαθμό που αντισταθμίζονται από εμπροσθοβαρή
κόστη, όπως αποζημιώσεις, αντικαταστάσεις εξοπλισμού, αναβαθμίσεις συστημάτων και
λογισμικού, με αποτέλεσμα οι ζημίες να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ως ανωτέρω.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται επιλεγμένα στοιχεία των ενοποιημένων
καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης την 30.6.2016 και 31.12.2015 :
Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
σε χιλ. €
30.6.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
129.769
Ασώματα πάγια
112.815
Υπεραξία
83.169
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού **
23.325
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
349.078
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
12.956
Εμπορικές απαιτήσεις
57.078
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού ***
23.605
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
93.639
Σύνολο Ενεργητικού
442.717
Μετοχικό κεφάλαιο
33.029
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
(207.272)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
(174.243)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
(3.088)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
(177.331)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
0

31.12.2015
140.423
121.172
83.169
24.685
369.449
38.086
57.708
26.730
122.524
491.973
33.029
(194.100)
(161.071)
(2.954)
(164.025)
0
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Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
σε χιλ. €
30.6.2016
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
αναμεταδοτών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ****
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις *****
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

57.606
57.579
115.186
106.857
324.889
73.117
504.862
620.048
442.717

31.12.2015
62.123
62.532
124.655
109.286
324.793
97.264
531.343
655.998
491.973

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
**Ο λογαριασμός «λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς «συμμετοχές σε
συγγενείς επιχειρήσεις», «άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία» και «αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις»
*** Ο λογαριασμός «λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς «αποθέματα»,
«προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις», «απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες», «χρηματικά διαθέσιμα» και
«δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας»
**** Ο λογαριασμός «λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς «Λοιπές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», ,
«Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού», «Επιχορηγήσεις», «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις»
***** Ο λογαριασμός «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τους λογαριασμούς «υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένες εταιρείες», «βραχυπρόθεσμα δάνεια», «έσοδα επομένων χρήσεων», «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών», «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης»,
«βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών», «φόροι εισοδήματος
πληρωτέοι», και «δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις»
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 και της ενδιάμεσης
περιόδου που έληξε την 30.6.2015 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 (οι οποίες συνοδεύονται από
συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2015) οι οποίες
συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή

Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε €349.078 χιλ. την
30.6.2016 από €369.449 χιλ. την 31.12.2015, κυρίως λόγω της μεταβολής της αναπόσβεστης
αξίας των ενσώματων και των ασώματων παγίων στοιχείων.
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €93.639 χιλ. την
30.6.2016 από €122.524 χιλ. την 31.12.2015. Η εν λόγω αρνητική μεταβολή οφείλεται, κατά
κύριο λόγο, στην μείωση του λογαριασμού «Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών»,
συνεπεία της απόσβεσης κυρίως των αθλητικών δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι η περίοδος των
αθλητικών δικαιωμάτων καθώς και η έναρξη της απόσβεσης τους ξεκινά τον Σεπτέμβριο και
λήγει τον Αύγουστο του επόμενου έτους.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διατηρήθηκε σε αρνητικά επίπεδα και
διαμορφώθηκε σε €174.243 χιλ. την 30.06.2016 έναντι €161.071 χιλ. την 31.12.2015 συνεπεία
του σημαντικού ύψους ζημιών εις νέον.
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €620.048 χιλ. την 30.6.2016
έναντι €655.998 χιλ. το 2015 κυρίως λόγω της μείωσης του υπολοίπου των υποχρεώσεων
χρηματοδοτικών μισθώσεων κατά €4.516 χιλ. και της μείωσης στο λογαριασμό «λοιπές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά €2.468 χιλ., και
τη μείωση του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου η οποία ανήλθε σε
€504.862 χιλ. την 30.6.2016 έναντι €531.343 χιλ., την 31.12.2015. Η μείωση κατά €26.481
χιλ. την 30.6.2016 οφείλεται κυρίως στη μείωση των υποχρεώσεων από δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών λόγω αποπληρωμής τους.
Κατά την ενδιάμεση περίοδο 1.1-30.6.2016, ο Όμιλος εξακολουθούσε να μη βρίσκεται σε
συμμόρφωση με ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τα
Υφιστάμενα ΚΟΔ, ενώ επίσης δεν προχώρησε σε αποπληρωμή χρεολυτικών δόσεων ύψους
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€260 εκατ., οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 30.6.2016, και κατά συνέπεια,
το σύνολο των υποχρεώσεων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, ύψους €325 εκ. παρέμεινε
ταξινομημένο ως βραχυπρόθεσμο από μακροπρόθεσμο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία για τις ταμειακές ροές του
Ομίλου για τις ενδιάμεσες περιόδους 1.1-30.6.2016 και 1.1-30.6.2015:
Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών
σε χιλ. €
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο (εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.1-30.6.2016
25.195
(14.642)

1.1-30.6.2015
24.357
(16.865)

(13.237)

(13.267)

(2.685)
6.720
4.035

(5.775)
10.284
4.509

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 και της ενδιάμεσης
περιόδου που έληξε την 30.6.2015 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 (οι οποίες συνοδεύονται από
συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2015) οι οποίες
συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €25.195 χιλ. την 1.130.6.2016 από €24.357 χιλ., ήτοι 3,4% αύξηση, την 1.1-30.6.2015 λόγω της συντηρητικής
πολιτικής που εφαρμόζει ο Όμιλος στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων του.
Οι ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες την περίοδο 1.1-30.6.2016
διαμορφώθηκαν σε €14.642 χιλ. από €16.865 χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2015. Η μεταβολή
οφείλεται ειδικότερα στην μείωση του ρυθμού απόκτησης συνδρομητών.
Οι ταμειακές εκροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες την περίοδο 1.1-30.6.2016
παρέμειναν αμετάβλητες σε €13.237 χιλ. από €13.267 χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2015.
Την περίοδο 1.1-30.6.2016 τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα κατέγραψαν στη λήξη της
περιόδου πτώση κατά €474 χιλ.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ορισμένους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες με
βάση τα μεγέθη του Ομίλου την 30.6.2016 και 30.6.2015.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Δείκτης

30.06.2016

31.12.2015

σε χιλ. €

σε χιλ. €

Περιγραφή

Καθαρός Δανεισμός
(1)
προς Ίδια Κεφάλαια

(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις +
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις –
Ταμειακά Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα) / Ίδια
Κεφάλαια με δικαιώματα
μειοψηφίας

Καθαρός Δανεισμός
προς Ίδια Κεφάλαια
χωρίς δικαιώματα
(1)
μειοψηφίας

(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις +
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις –
Ταμειακά Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα) / Ίδια
Κεφάλαια χωρίς
δικαιώματα μειοψηφίας

μ/υ

{[(1.418+32
4.889
+9.058+210
)
+(0+57.606
+576)]
-4.035}
/
(-177.331)
{[(1.418+32
4.889
+9.058+210
)
+(0+57.606
+576)]
-4.035}
/
(-174.243)

Δείκτης Γενικής
Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

0,19

93.639
/ 504.862

Δείκτης Άμεσης
Ρευστότητας

Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΑποθέματα /
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

0,18

(93.639
-5.024)
/504.862

μ/υ

μ/υ

{[(1.418+324.79
3 +8.825+208)
+(0+62.123+68
1)]
-6.720}
/
(-164.025)

μ/υ

{[(1.418+324.79
3 +8.825+208)
+(0+62.123+68
1)]
-6.720}
/
(-161.071)

0,23

122.524
/ 531.343

0,22

(122.524
-6.896)
/ 531.343

Αποτελέσματα προ
φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών
Δείκτης Κάλυψης
αποτελεσμάτων και
Εξόδων
αποσβέσεων /
26.815
48.225
2,98
2,18
χρηματοδότησης
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
/ 9.004
/ 22.116
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, για τα οποία διενεργήθηκαν ελεγκτικές διαδικασίες από την ελεγκτική
εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. όπως προκύπτουν από τις
δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.6.2016 (για τις
χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016 και 1.1-30.6.2015), σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400. Η σχετική έκθεση περιλαμβάνεται στο παρών Ενημερωτικό Δελτίο στην ενότητα
3.2.2.
(1)
Οι δείκτες Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια και Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια χωρίς
Δικαιώματα Μειοψηφίας δεν υπολογίζονται λόγω των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων.
(2)
«μ/υ» ορίζεται ως «Μη Υπολογίσιμο»
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3.5
3.5.1

Φορολογικοί Έλεγχοι
Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2010 και για το λόγο αυτό δεν
μπορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές.
Σημειώνεται ότι έχει επιδοθεί η υπ’αριθ. 47226/23.12.2013 εντολή ελέγχου φορολογίας
εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων για τις χρήσεις 2007, 2008 2009 και 2010
αλλά ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής
συμμόρφωσης διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2190/1920 και Ν.3190/1955 οι οποίο εκδίδουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» βάσει
του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014 έχει εκδοθεί
φορολογικό πιστοποιητικό, χωρίς επιφύλαξη.
O φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει κατά την 30.6.2016, προβλέψεις €0,2 χιλ. για πρόσθετους φόρους
που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων της.
3.5.2

Ενοποιούμενων εταιρειών

Οι θυγατρικές εταιρείες της Forthnet, δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ως εξής:
Θυγατρικές εταιρείες
Forthnet Media A.E.
Forth-Crs Α.Ε.
NetMed Α.Ε.
Syned Α.Ε. *
Multichoice Hellas Α.Ε.Ε.**

Ανέλεγκτες περίοδοι
1.01.2010 - 31.12.2010
1.01.2010 - 31.12.2010
1.01.2010 - 31.12.2010
1.01.2010 - 30.09.2010
1.01.2010 - 31.12.2010

*Απορροφήθηκε από την Forthnet Media Α.Ε. την 30.09.2010
** Απορροφήθηκε από την Forthnet Media Α.Ε. την 30.10.2014

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο
των εταιρειών που ενοποιήθηκαν στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της Forthnet της περιόδου που έληξε την 30.6.2016:
Για τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα, ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής
συμμόρφωσης για τη χρήση 2011 και 2014, διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές τους.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014 έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό, χωρίς επιφύλαξη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013.
Για τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη
διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές τους.
Από τον φορολογικό έλεγχο της εταιρείας «Multichoice Hellas Α.Ε.Ε.» για την εξάμηνη
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 (υποδωδεκάμηνη χρήση), δεν προέκυψαν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που προβλέπονται και
περιγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2014.
Τον Σεπτέμβριο 2013, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε.
για τις χρήσεις από 1 Απριλίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, συνεπεία του οποίου
επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος ποσού €0,7 εκατ. Για το σύνολο του φόρου που επιβλήθηκε ο
Όμιλος είχε διενεργήσει ισόποση πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις σε προηγούμενα έτη.
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Για τις θυγατρικές εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στο εξωτερικό (Intervision (Services) B.V.,
Netmed N.V. και Forth-CRS ITALIA S.R.L.) δεν υπάρχει καθεστώς υποχρεωτικού
φορολογικού ελέγχου. Οι έλεγχοι διενεργούνται κατ’ εξαίρεση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από
τις φορολογικές αρχές της κάθε χώρας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι φορολογικές
υποχρεώσεις που απορρέουν μετά από την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης
παραμένουν υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών για ορισμένη χρονική περίοδο,
σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της κάθε χώρας.
Έπειτα από κοινοποίηση των ολλανδικών φορολογικών αρχών, η θυγατρική εταιρεία
Intervision Services B.V. κατά την χρήση 2014 αναγνώρισε μία πίστωση στο φόρο
εισοδήματος η οποία αφορούσε τα έτη 2007-2013. Η πίστωση αυτή αφορά το υπερβάλλον
ποσό που προέκυψε μεταξύ πληρωμής παρακρατούμενων φόρων στην Ελλάδα και
υποχρέωσης για φόρο εισοδήματος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στην Ολλανδία και δεν
έχει ημερομηνία λήξης.
Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να
επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Forthnet και τις θυγατρικές της. Ο Όμιλος
θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις €0,4 εκ. περίπου την 30.06.2016 έναντι των
πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν, βάσει της σχετικής εμπειρίας από
παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους.
Η Διοίκηση της Εταιρείας, 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 εταιρειών του Ομίλου που μπορεί να
προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την
περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου.
3.6

Έγγραφα μέσω παραπομπής

Τα ακόλουθα έγγραφα ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της
παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού 809/2004:

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 είναι, μαζί με τις
αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρείας, στην Παλλήνη
Αττικής, προέκταση οδού Μάνης, θέση Κάντζα Τ.Κ. 153 51 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνσή της, http://www.forthnet.gr/News.aspx?a_id=7261

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2014 είναι, μαζί με τις
αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρείας, στην Παλλήνη
Αττικής, προέκταση οδού Μάνης, θέση Κάντζα Τ.Κ. 153 51 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνσή της, http://www.forthnet.gr/News.aspx?a_id=7913
 Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2015 είναι διαθέσιμες στα
γραφεία της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής, προέκταση οδού Μάνης, θέση Κάντζα
Τ.Κ.153
51
και
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνσή
της,
http://www.forthnet.gr/News.aspx?a_id=8082
 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία
της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής, προέκταση οδού Μάνης, θέση Κάντζα Τ.Κ.153 51
και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της, http://www.forthnet.gr/News.aspx?a_id=8082
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των πληροφοριών που είναι
διαθέσιμες στις συγκεκριμένες διευθύνσεις δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
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3.7

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα
βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Forthnet, στην Παλλήνη
Αττικής, προέκταση της οδού Μάνης, θέση Κάντζα Τ.Κ.153 51 :














Το Καταστατικό.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών της για τις χρήσεις που
έληξαν την 31.12.2014 και την 31.12.2015.
Απόσπασμα του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της 28.6.2011, στο οποίο
περιλαμβάνεται η απόφαση για την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου
για την έκδοση του ΜΟΔ.
Τα από 21.6.2016, 25.7.2016 και 13.9.2016 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, που
αφορούν το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης, την έκδοση του ΜΟΔ, το Πρόγραμμα του ΜΟΔ
και το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Το από
13.9.2016 Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή, και η από 13.9.2016
Συμπληρωματική Επιστολή του Νομικού Ελεγκτή, που έχουν συνταχθεί από τη
δικηγορική εταιρεία «Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία».
Έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 12.9.2016 επί των πινάκων επιλεγμένων οικονομικών
πληροφοριών που αφορά στα ηλεγμένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2013-2015
που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό
Πρότυπο 805 (ISA 805), της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
(ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107).
Έκθεση εύλογης διασφάλισης με ημερομηνία 12.9.2016 επί της δήλωσης της Διοίκησης
της Εταιρείας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες,
βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000, της ανεξάρτητης
ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107).
Αναλυτική έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών με ημερομηνία
12.9.2016, που αφορά σε οικονομικά στοιχεία της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30
Ιουνίου 2016 σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, της
ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107).
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3.8
3.8.1

Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο
Σύντομο Ιστορικό

Η Forthnet ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1995 (Φ.Ε.Κ.: 6718/27.11.95) από το ΙΔΡΥΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ («Ι.Τ.Ε.») και τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, η περιοχή Βασιλικά Βουτών,
(Φ.Ε.Κ.: 6718/27.11.95) όπου η Εταιρεία διατηρεί γραφεία στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό
Πάρκο Κρήτης. Η διοικητική έδρα της Εταιρείας και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην
Παλλήνη Αττικής, προέκταση οδού Μάνης, θέση Κάντζα Τ.Κ. 153 51 τηλ. 211 95 59 000. Η
Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με AΡM.A.E.
34461/06/Β/95/94 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 77127927000. Η
διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού ορίσθηκε σε 40 έτη από την
ίδρυσή της, ήτοι μέχρι το 2035. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του
ανωτέρου άρθρου μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.
Η Forthnet, κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας της, υποστηρίχθηκε ενεργά και ουσιαστικά από
τους ιδρυτές της και ιδιαίτερα από το Ι.Τ.Ε., το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα
που ασχολείται με τα δικτυακά δρώμενα από το 1984, όταν δημιούργησε τον πρώτο δικτυακό
κόμβο στην Ελλάδα, παρέχοντας σε επιλεγμένους χρήστες (πανεπιστήμια, ερευνητικά
κέντρα, κ.λπ.) σύνδεση με τα δίκτυα UUCP UCP EARN/BITNET, τα πιο δημοφιλή δίκτυα
υπολογιστών εκείνη την εποχή.
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου, κατά την τελευταία
τριετία 2013-2015 και μέχρι σήμερα, είναι τα κάτωθι:
Τον Μάρτιο του 2013, η Εταιρεία ανακοίνωσε τη διάθεση της νέας υπηρεσίας Nova 3play που
ενσωματώνει σε μία υπηρεσία Internet, τηλεφωνικές κλήσεις και τηλεοπτικό περιεχόμενο.
Τον Ιούλιο του 2013, η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI, μέσω της θυγατρικής της
εταιρείας ZESMERO LIMITED, απέκτησε την 17.07.2013 ποσοστό 27,04% άμεσης
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, το οποίο αντιστοιχούσε σε 3.503.073
δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Forthnet κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
Το Δεκέμβριο του 2013, η WIND απέκτησε μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία που
ανήκαν στη μέτοχο της Εταιρείας, Zesmero Limited, και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 27,04%
του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω
ημερομηνία.
Τον Ιανουάριο του 2014, η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της,
αντλώντας συνολικά €29.143.372,50.
Τον Ιούνιο του 2014, γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία σύμφωνα με το Ν.3556/2007 ότι,
δυνάμει της από 4.6.2014 συμφωνίας τους, η Vodafone Ελλάδος απέκτησε δικαίωμα
προαίρεσης (option) για την απόκτηση 14.584.853 κοινών μετοχών της Εταιρείας που
ανήκουν στην κυριότητα της WIND και αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,25% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο θα μπορούσε να
εξασκηθεί κατά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω συμφωνίας .
Κατόπιν διαδοχικών παρατάσεων, αυτό το δικαίωμα μπορεί πλέον να ασκηθεί με τη
συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της ως άνω συμφωνίας. Εάν το ως άνω
δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας
συμφωνίας, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Vodafone Ελλάδος και το ποσοστό της
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έμμεσης συμμετοχής της VODAFONE και των θυγατρικών της στην Εταιρεία θα ανέλθει σε
19,75% από 6,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρείας Στην ίδια περίπτωση θα επέλθει μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρείας που θα κατέχει άμεσα η WIND.
Τον Ιούλιο του 2014, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο
(α) από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. μη δεσμευτική προσφορά για την πιθανή απόκτηση της
δραστηριότητας της NOVA, και (β) από τις εταιρείες Vodafone Group Services Ltd και WIND
κοινή μη δεσμευτική προσφορά για την πιθανή απόκτηση του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητά τους.
Οι ανωτέρω μη δεσμευτικές προσφορές τέθηκαν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου προς
αξιολόγηση, ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων (due
diligence) από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως του Ενημερωτικού
Δελτίου δεν υπήρξε καμία περαιτέρω εξέλιξη.
Τον Ιούλιο του 2014, η Εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. («ΚτΠ
Α.Ε.»), με συνολικό προϋπολογισμό 405,63 εκ €. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους έγινε η
κατακύρωση από την ΚτΠ Α.Ε. του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού για σύναψη
«Συμφωνίας Πλαίσιο» σε πέντε διαγωνιζόμενους μεταξύ των οποίων και στην Εταιρεία. Στην
Εταιρεία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας
πλαισίου για τις Νησίδες 1 (Αττική), 6 (Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Κρήτη), 7 (Ανατολική
Μακεδονία και Θεσσαλονίκη) και 8 (Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου και Δωδεκάνησα). Η
Εταιρεία θα συμμετέχει σε δημοπρασίες (bids) που θα ακολουθήσουν για την εκτέλεση του
τμήματος του έργου που της έχει κατακυρωθεί.
Τον Ιούλιο του 2014, η Forthnet Media έλαβε άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ. για την παροχή
συνδρομητικής τηλεόρασης και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και έχει υπογράψει «Σύμβαση
Παραχώρησης» με το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει του Ν. 2644/1998. Βάσει αυτής της άδειας, η
Forthnet Media δικαιούται να παρέχει απ’ ευθείας στους συνδρομητές ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω δορυφόρου με την επεξεργασία τηλεοπτικού ψηφιακού σήματος
για 15 χρόνια.
Κατά τη διάρκεια του 2015, η Εταιρεία προχώρησε σε επέκταση της υφιστάμενης
συνεργασίας της με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α' Εθνικής
Κατηγορίας Ανδρών, Super League, και με αυτόν τον τρόπο απέκτησε και για τις αγωνιστικές
περιόδους 2017-2018 και 2018-2019 τα δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης των εντός
έδρας αγώνων των 15 από τις 16 ομάδες, που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα (εξαιρούνται οι
εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τους οποίους η Εταιρεία δικαιούται να μεταδίδει και την
αγωνιστική περίοδο 2016-2017) για τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, Κύπρου και
Αλβανίας. Επίσης, η Εταιρεία σύναψε επιπλέον συμφωνία με τη Super League, δυνάμει της
οποίας απέκτησε για διάστημα δύο (2) αγωνιστικών περιόδων (2015-2016 και 2016-2017) το
αποκλειστικό δικαίωμα μετάδοσης όλων των αγώνων του ανωτέρω πρωταθλήματος της
Super League σε όλες τις χώρες της υφηλίου (με την εξαίρεση των εντός έδρας αγώνων της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ). Παράλληλα, η Εταιρεία επέκτεινε μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2016-2017
τη συνεργασία της με τη διοργανώτρια αρχή του Εθνικού Επαγγελματικού Πρωταθλήματος
Καλαθοσφαίρισης της Α1 Ανδρών (ΕΣΑΚΕ), διαμέσου της οποίας θα μεταδίδει, σε
αποκλειστική βάση, τους εντός έδρας αγώνες 11 ομάδων του εν λόγω Πρωταθλήματος, ενώ,
ταυτόχρονα, επέκτεινε και την αντίστοιχη ξεχωριστή συμφωνία της με την ΚΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τρόπο, ώστε να δικαιούται να μεταδίδει σε αποκλειστική βάση τους
εντός έδρας αγώνες της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ΕΣΑΚΕ
έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017. Επιπλέον, εντός του 2016, η Εταιρεία
ανανέωσε για επιπλέον δύο αγωνιστικές περιόδους (2016-2017 και 2017-2018) την ισχύ της
συμφωνίας της για την αποκλειστική μετάδοση των αγώνων του γαλλικού ποδοσφαιρικού
πρωταθλήματος στην Ελλάδα και περαιτέρω απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα
μετάδοσης στην Ελλάδα του αγγλικού και ιταλικού κυπέλλου ποδοσφαίρου (και των
αντιστοίχων αγώνων Super Cup), καθώς και του τελικού αγώνα του ισπανικού κυπέλλου και
του αντιστοίχου Super Cup έως και την αγωνιστική περίοδο 2017-2018. Τέλος, η Εταιρεία
κατάρτισε σύμβαση συνεργασίας με την ΠΑΕ ΑΕΚ, δια της οποίας απέκτησε το αποκλειστικό
δικαίωμα μετάδοσης των φιλικών αγώνων προετοιμασίας της, καθώς και των εντός έδρας
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προκριματικών της αγώνων, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τις αγωνιστικές
περιόδους 2016-2017 και 2017-2018.
Τον Ιούνιο του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης και
την έκδοση του ΜΟΔ. (Βλ. Ενότητα 3.15.2.3 «Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης» και 4.5.2 «Το
Πρόγραμμα του ΜΟΔ»)
Τον Ιούλιο του 2016, η Εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τον
κινεζικό όμιλο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ZTE προκειμένου να καταρτιστεί επιχειρηματικό
σχέδιο για την από κοινού χρηματοδότηση και ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς στην Ελλάδα.
Επίσης τον ίδιο μήνα, η Εταιρεία ανακοίνωσε την καθιέρωση της εμπορικής επωνυμίας
«Nova» για όλες τις υπηρεσίες της που απευθύνονται σε οικιακούς πελάτες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις καθώς επίσης και τη σταδιακή μετονομασία των Καταστημάτων Forthnet σε
Nova, στα πλαίσια της ενοποίησης των υπηρεσιών.
Στο διάστημα μεταξύ 28.7.2016 και 23.8.2016, επήλθαν σημαντικές μεταβολές στη μετοχική
σύνθεση της Εταιρείας, κυρίως λόγω της αποεπένδυσης της EITL και της ολοκλήρωσης της
εξαγοράς της GO από την TT ML Limited, θυγατρική της Tunisie Telecom, η οποία ελέγχεται
από το Δημόσιο της Τυνησίας (Βλ. αναλυτικά ενότητα 3.25 «Βασικοί Μέτοχοι» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου).
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3.8.2
3.8.2.1

Επενδύσεις
Επενδύσεις Χρήσεων 2013 – 2015 και ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016

Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος για τις χρήσεις 2013 – 2015 και για την
ενδιάμεση περίοδο 1.1-30.6.2016 σε ασώματα και ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία,
αλλά και σε θυγατρικές εταιρείες, αναλύονται ακολούθως:
Επενδύσεις
σε χιλ. €
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδα
Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων
Τηλεπι/κός εξοπλισμός και εγκ/σεις
Μηχανήματα Αναμετάδοσης
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Πάγια Υπό Εκτέλεση
Σύνολο

30.6.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

0
97
3.268
0
0
225
0
3.590

0
195
6.683
0
5
415
0
7.299

0
209
6.639
0
37
1.333
0
8.219

0
294
6.425
0
9
1.660
0
8.388

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
Άδειες & Λοιπά Ασώματα
Λογισμικά υπό εκτέλεση
Σύνολο

615
8.753
1.684
11.051

3.563
21.348
3.408
28.319

4.707
39.946
3.406
48.059

2.619
31.337
2.457
36.413

Συνολικές επενδύσεις

14.641

35.618

56.278

44.800

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 και της ενδιάμεσης περιόδου
που έληξε την 30.6.2015 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 (οι οποίες συνοδεύονται από
συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2015) οι οποίες
συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω πίνακα αναφορικά με την τριετία 2013 – 2015 έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική
εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό
Πρότυπο ISA 805. Οι σχετικές εκθέσεις περιλαμβάνονται στην ενότητα 3.2.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Ενδιάμεση περίοδος 1.1-30.6.2016: Οι συνολικές επενδύσεις κατά την ενδιάμεση περίοδο
1.1-30.6.2016, σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, ανήλθαν σε €14.641 χιλ. εκ των
οποίων ποσό ύψους €3.590 χιλ. αφορούσε σε ενσώματα ενώ ποσό ύψους €11.051 χιλ. σε
ασώματα πάγια στοιχεία. Οι επενδύσεις στα ενσώματα πάγια αναφέρονται κυρίως στην
αναβάθμιση της διεθνούς διασύνδεση με το διαδίκτυο υλοποιώντας δυο νέες συνδέσεις:
10Gbps με τη Google στη Σόφια (TPN) και 10Gbps με την Akamai, την μεταφορά
συνδρομητών στη νέα πλατφόρμα τηλεφωνίας IMS, την μεταφορά των LMDS υπηρεσιών των
πελατών σε άλλες τεχνολογίες (LLU, LL, PtP), την αναβάθμιση του συστήματος προστασίας
του δικτύου από επιθέσεις DDoS, την ολοκλήρωση της πλατφόρμας Nova Go (νέα έκδοση).
Οι επενδύσεις στα ασώματα πάγια αναφέρονται κυρίως σε δαπάνες απόκτησης νέων
συνδρομητών καθώς και στην αναβάθμιση και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων.
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Επενδύσεις 2015: Οι συνολικές επενδύσεις για τη χρήση 2015, σε ενσώματα και άυλα
περιουσιακά στοιχεία, ανήλθαν σε €35.618 χιλ. εκ των οποίων ποσό ύψους €7.299 χιλ.
αφορούσε σε ενσώματα ενώ ποσό ύψους €28.319 χιλ. σε ασώματα πάγια στοιχεία Οι
δαπάνες των ενσώματων παγίων στοιχείων αφορούν κυρίως την αναβάθμιση της διεθνούς
διασύνδεσης με το διαδίκτυο, την αναβάθμιση στα 136Gbps της υπηρεσίες Content Delivery
Network (CDN) στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, την αναβάθμιση του δίκτυου μετάδοσης
DWDM σε τεχνολογία ταχυτήτων 100G (καθιστώντας το πρώτο 100G Long Haul δίκτυο στην
Ελλάδα), την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας τηλεφωνίας IMS, και επέκτεινε την παραγωγική
λειτουργία του πρωτόκολλου IPv6. Οι δαπάνες των ασώματων παγίων στοιχείων αφορούν
κυρίως την απόκτηση νέων συνδρομητών για υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον
τοπικό βρόχο και για υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης για τις οποίες ο πελάτης
δεσμεύεται με συμβόλαιο τουλάχιστον 12 μηνών.
Επενδύσεις 2014: Οι συνολικές επενδύσεις για τη χρήση 2014, σε ενσώματα και άυλα
περιουσιακά στοιχεία, ανήλθαν σε €56.278 χιλ. εκ των οποίων ποσό ύψους €8.219 χιλ.
αφορούσε σε ενσώματα και δαπανήθηκε κυρίως για την αναβάθμιση της διεθνούς
διασύνδεσης με το διαδίκτυο, συνολικά 130Gbps στο τέλος του 2014: 10Gbps με την Google
& 10Gbps την Interoute στην Σόφια (ΒΙΧ) και 10Gbps στην Φρανκφούρτη (DECIX) και την
αναβάθμιση στα 72Gbps της διασύνδεση της με άλλους παρόχους (OTE, HOL και Wind) στην
Ελλάδα, την αναβάθμιση στα 90Gbps των υπηρεσιών Content Delivery Network (CDN) στην
Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη (Google, Akamai, web-streaming), την ολοκλήρωση της
πιλοτικής εφαρμογής νέων υπηρεσιών τηλεφωνίας, μέσω IMS και την ολοκλήρωση της
παραγωγικής λειτουργίας των διευθύνσεων IPv6. Οι επενδύσεις σε ασώματα πάγια ύψους
€48.059 χιλ. αφορούσαν κυρίως την απόκτηση άδειας για την παροχή συνδρομητικής
τηλεόρασης και ραδιοφωνικών υπηρεσιών καθώς και την απόκτηση νέων συνδρομητών που
δεσμεύονται με συμβόλαιο τουλάχιστον 12 μηνών.
Επενδύσεις 2013: Το σύνολο των επενδύσεων για τη χρήση 2013, σε ενσώματα και άυλα
περιουσιακά στοιχεία, ανήλθε σε €44.800 χιλ. Το ποσό ύψους €8.388 χιλ. που δαπανήθηκε
για ενσώματα πάγια αφορούσε κυρίως την επέκταση του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου κορμού
της Εταιρείας στα 5.820 χλμ., την επέκταση των συνεγκαταστάσεων σε 2 Αστικά Κέντρα
(A/K), την επέκταση της διεθνούς διασύνδεσης με το διαδίκτυο-με αποτέλεσμα στο τέλος του
έτους να έχει συνολική χωρητικότητα 100Gbps. Το ποσό ύψους €36.413 χιλ. ασώματα πάγια
στοιχεία. Ποσό ύψους €6.425 χιλ. που δαπανήθηκε κυρίως για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό
και εγκαταστάσεις δικτύου, αντίστοιχα ποσό ύψους €31.337 χιλ. δαπανήθηκε για την
αντικατάσταση των δορυφορικών αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς με νέους τελευταίας
τεχνολογίας MPEG4 και την απόκτηση νέων συνδρομητών που δεσμεύονται με συμβόλαιο
τουλάχιστον 12 μηνών.
Επενδύσεις σε συμμετοχές
Για την περίοδο 2013-2015 καθώς και κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου 1.130.6.2016, η Εταιρεία δεν προέβη σε επένδυση σε νέες συμμετοχές που αφορούν σε
θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες.
Οι ανωτέρω επενδύσεις τόσο για την περίοδο 2013-2015 όσο και για την ενδιάμεση περίοδο
1.1-30.6.2016 χρηματοδοτήθηκαν από τις ταμειακές ροές του Ομίλου.
3.8.2.2

Τρέχουσες Επενδύσεις

Για το β΄εξάμηνο του 2016 προβλέπονται επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη της
συνδρομητικής βάσης (routers, αποκωδικοποιητές, εφάπαξ προμήθειες συνεργατών για
απόκτηση νέων πελατών, και έξοδα πρώτης εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού) συνολικού
ύψους έως €25,3 εκατ. οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τις ταμειακές ροές.
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3.8.2.3

Σκοπούμενες Επενδύσεις

Επίσης σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, ο Όμιλος δεν έχει αναλάβει καμία
ισχυρή δέσμευση σχετικά με επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο μέλλον.
3.9

Πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου

Ο Όμιλος Forthnet παρέχει κυρίως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής
τηλεόρασης και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Ο Όμιλος Forthnet την 30.06.2016 αποτελείται από τις παρακάτω εταιρείες οι οποίες
παρουσιάζονται ανά τομέα δραστηριότητας:

Όμιλος Forthnet

Τομέας τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών

Τομέας υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης

Λοιπά

Forthnet S.A.

Forthnet Media A.E.

Forth CRS A.E.

NetMed N.V.

Forth-CRS ITALIA S.R.L.,

Intervision (Services) B.V.

Telemedicine Technologies S.A.

Dikomo Investment Sarl
(υπό εκκαθάριση)
Tiledrasi S.A. (υπό εκκαθάριση)
NetMed Α.Ε.

Ο τομέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αφορά κυρίως την παροχή υπηρεσιών Internet,
σταθερής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών (για μεταφορά δεδομένων) και προστιθέμενης
αξίας.
Ο τομέας συνδρομητικής τηλεόρασης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αθλητικού,
κινηματογραφικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου μέσω ψηφιακών δορυφορικών και
επίγειων αναλογικών μέσων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η Nova, η ψηφιακή πλατφόρμα,
προσφέρεται «Απευθείας κατ’ οίκον» (Direct-to-home – DTH), και λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο
Όμιλος μέσω της Nova προσφέρει στους πελάτες του πάνω από 60 κανάλια, ευρείας γκάμας
καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των ηλικιών.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη των πωλήσεων του Ομίλου για τις
χρήσεις 2013 – 2015 καθώς και για την περίοδο 1.1-30.6.2016. Η επιχειρηματική προσέγγιση
του Ομίλου είναι να παρακολουθεί τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες
συνδρομητικής τηλεόρασης στο σύνολό τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλη επιχειρηματική
φιλοσοφία επικεντρώνεται στην παροχή συνδυαστικών υπηρεσιών («3play» κλπ). Ως εκ
τούτου δεν υπάρχει παρακολούθηση ανά τομέα δραστηριότητας.
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Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανά κατηγορία προϊόντος για τις χρήσεις 2013, 2014 και 2015
παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:
Κύκλος Εργασιών ανά προϊόν
σε χιλ. €
Υπηρεσίες προς
οικιακούς πελάτες(1)
Υπηρεσίες προς
επιχειρηματικούς
πελάτες(2)
Έσοδα διαφημίσεων(3)
Λοιπά(4)
Σύνολο

1.131.12.2015

% επί των
πωλήσεων

1.131.12.2014

% επί των
πωλήσεων

1.131.12.2013

% επί των
πωλήσεων

299.863

85,74%

321.399

85,78%

314.665

83,81%

35.647
6.442
7.784
349.736

10,19%
1,84%
2,23%
100,00%

35.058
10.084
8.125
374.666

9,36%
2,69%
2,17%
100,00%

38.799
10.190
11.784
375.440

10,33%
2,71%
3,14%
100,00%

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία για τις χρήσεις 2015 και 2014 προερχόμενα από τις δημοσιευμένες
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014). Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία για τη χρήση 2013
προερχόμενα από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες
συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ
από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
1)
τα έσοδα από υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες περιλαμβάνουν: α) συνδυαστικές υπηρεσίες (2play) β)
συνδυαστικές υπηρεσίες (3play) γ) τηλεφωνία (από υπηρεσίες άμεσες και έμμεσες) δ) ADSL (από υπηρεσίες
άμεσες και έμμεσες), ε) Έσοδα συνδρομητικής τηλεόρασης από υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες (άμεσες) ε)
τους λογαριασμούς «Λοιπά» από υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες (άμεσες και έμμεσες)
2)
τα έσοδα από υπηρεσίες προς επιχειρηματικούς πελάτες περιλαμβάνουν: α) υπηρεσίες προς επιχειρηματικούς
πελάτες β) έσοδα e-business
3)
τα έσοδα διαφημίσεων περιλαμβάνουν: τα έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής τηλεόρασης
4)
στα λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται έσοδα από: α) υπηρεσίες Forth CRS β) εξοπλισμός και γ) άλλες υπηρεσίες

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανά κατηγορία προϊόντος για την ενδιάμεση περίοδο 1.130.6.2016 και 1.1.-30.6.2015 παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:
Κύκλος Εργασιών ανά προϊόν
σε χιλ. €
Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες(1)
Υπηρεσίες προς Επιχειρηματικούς
πελάτες(2)
Έσοδα διαφημίσεων(3)
Λοιπά(4)
Σύνολο

1.1 - 30.6.2016

% επί των
πωλήσεων

1.1 30.6.2015

% επί των
πωλήσεων

139.875

85,02%

154.384

85,03%

17.180
4.140

10,44%
2,52%

18.727
3.711

10,31%
2,04%

3.323
164.517

2,02%
100,00%

4.752
181.575

2,62%
100,00%

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία για τις ενδιάμεσες περιόδου 1.1-30.6.2016 και 1.1-30.6.2015
προερχόμενα από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης
περιόδου 1.1-30.6.2016 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
1)
τα έσοδα από υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες περιλαμβάνουν: α) συνδυαστικές υπηρεσίες (2play) β)
συνδυαστικές υπηρεσίες (3play) γ) τηλεφωνία (από υπηρεσίες άμεσες και έμμεσες) δ) ADSL (από
υπηρεσίες άμεσες και έμμεσες), ε) Έσοδα συνδρομητικής τηλεόρασης από υπηρεσίες προς οικιακούς
πελάτες (άμεσες) ε) τους λογαριασμούς «Λοιπά» από υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες (άμεσες και
έμμεσες)
2)
τα έσοδα από υπηρεσίες προς επιχειρηματικούς πελάτες περιλαμβάνουν: α) υπηρεσίες προς
επιχειρηματικούς πελάτες β) έσοδα e-business
3)
τα έσοδα διαφημίσεων περιλαμβάνουν: τα έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής τηλεόρασης
4)
στα λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται έσοδα από: α) υπηρεσίες Forth CRS β)Εξοπλισμός και γ) άλλες
υπηρεσίες

Τα έσοδα από οικιακούς πελάτες για την περίοδο που έληξε στις 30.6.2016 διαμορφώθηκαν
σε €139.875 χιλ. έναντι €154.384 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2015, παρουσιάζοντας πτώση
κατά 9,4% κυρίως λόγω μείωσης των εσόδων λιανικής που οφείλεται τόσο στην μείωση των
συνδρομητών όσο και στην συμπίεση των τιμών λόγω ανταγωνισμού. Ειδικότερα ποσοστό
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3,2% προέρχεται από την μείωση της συνδρομητικής βάσης λιανικής και 4,1% από την
συμπίεση των τιμών λιανικής.
Για την χρήση του 2015, τα έσοδα από οικιακούς πελάτες διαμορφώθηκαν σε €299.863χιλ.
έναντι €321.399 χιλ. το 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,7%. Η μείωση των εσόδων της
χρήσης 2015 σε σχέση με αυτά της χρήσης 2014, αποδίδεται στην μείωση των τελών
τερματισμού στα σταθερά δίκτυα κατά €2.943 χιλ. και στην μείωση της αγοραστικής δύναμης,
λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Όσον αφορά τη χρήση 2014 τα έσοδα από οικιακούς πελάτες παρουσίασαν αύξηση κατά
2,1% με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε €321.399 χιλ. έναντι €314.665 χιλ. το 2013 κυρίως λόγω
της αύξησης της συνδρομητικής βάσης.
Τα έσοδα από επιχειρηματικούς πελάτες για την περίοδο που έληξε στις 30.6.2016
διαμορφώθηκαν σε €17.180 χιλ. έναντι €18.727 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2015,
παρουσιάζοντας μείωση 8,3% Η μείωση των εσόδων από επιχειρηματικούς πελάτες,
αποδίδεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2016 δεν επαναλήφθηκαν ειδικά
έργα όπως στο α’ εξάμηνο 2015.
Για τη χρήση 2015, τα έσοδα από επιχειρηματικούς πελάτες παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά
1,7% και ανήλθαν σε €35.647 χιλ. έναντι €35.058χιλ. το 2014. λόγω της ανάληψης έργων
εγκατάστασης συστημάτων για τη μεταφορά δεδομένων (υπηρεσία MPLS VPN). Το 2014 σε
σχέση με το 2013 τα έσοδα από υπηρεσίες προς επιχειρηματικούς πελάτες εμφάνισαν
πτώση9,6% λόγω κυρίως μείωσης των τιμών στις επαγγελματικές συνδρομές συνεπεία του
ανταγωνισμού.
Τα έσοδα διαφημίσεων για την περίοδο που έληξε στις 30.6.2016 ανήλθαν σε €4.140 χιλ.
έναντι €3.711 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,6% ως
αποτέλεσμα του διαρκούς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος
της Nova. Για τη χρήση 2015, τα έσοδα διαφημίσεων διαμορφώθηκαν €6.442 χιλ. έναντι
€10.084 χιλ. το 2014, ήτοι μείωση κατά 36,1%. Η μείωση αποδίδεται στις δυσμενείς
οικονομικές συγκυρίες της αγοράς. Το 2014 σε σχέση με το 2013 (€10.190 χιλ.) τα έσοδα
διαφημίσεων εμφάνισαν μικρή κάμψη 1,0%.
Τα λοιπά έσοδα επηρεάζονται από την ένταση των προωθητικών ενεργειών που
πραγματοποιεί ο Όμιλος, για την προσέλκυση νέων συνδρομητών μέσω της προσφοράς
εξοπλισμού (κυρίως αποκωδικοποιητές και routers). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο το ύψος
των εσόδων μειώνεται γεγονός που οφείλεται αφενός στην μείωση εσόδου λόγω των
προωθητικών ενεργειών και στον μειωμένο ρυθμό απόκτησης νέων συνδρομητών. Για την
περίοδο που έληξε στις 30.6.2016, τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €3.323 χιλ. έναντι
€4.752 χιλ. το ‘α εξάμηνο 2015.Τα λοιπά έσοδα το 2015 διαμορφώθηκαν σε €7.784 χιλ. το
2015, σε €8.125 χιλ. το 2014 και €11.784 χιλ. το 2013.
3.9.1
3.9.1.1

Προϊόντα και Υπηρεσίες
Συνδυαστικές υπηρεσίες (Υπηρεσίες Nova 3Play)

Οι υπηρεσίες Nova 3Play προσφέρθηκαν για πρώτη φορά στο τέλος του πρώτου εξαμήνου
του 2013 και έκτοτε αναδεικνύονται σε κεντρικό πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας της
Forthnet. Αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση, τόσο για οικιακούς πελάτες όσο και για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που καλύπτει ταυτόχρονα τις ανάγκες τόσο για επικοινωνία –
γρήγορο internet και σταθερή τηλεφωνία- όσο και ποιοτική ψυχαγωγία – τηλεόραση.
Από το β’ εξάμηνο 2016 και στα πλαίσια της ενοποίησης των υπηρεσιών, όλες οι υπηρεσίες
της Forthnet προωθούνται πλέον με την ενιαία εμπορική επωνυμία Nova, σε οικιακούς
πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
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Λιανική
Κύρια εμπορική πρόταση αποτελεί η υπηρεσία Nova 3Play που προσφέρει στον έλληνα
καταναλωτή ποιοτική οικιακή ψυχαγωγία και αξιόπιστη επικοινωνία σε προσιτή τιμή. Η
υπηρεσία προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας συνδυάζοντας στο
βασικό πακέτο μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως το Nova GO, Nova HD,
Nova Multiview κλπ.
Επιχειρήσεις
Μέσω των ειδικών πακέτων Nova 3Play Professional public παρέχεται ένα σύνολο από
συνδυαστικές υπηρεσίες internet, σταθερής τηλεφωνίας και τηλεόρασης που απευθύνονται σε
κάθε είδος επιχείρησης όπως πρακτορεία ΟΠΑΠ, πλοία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, που μπορεί
να προβάλλει δημόσια το πρόγραμμα της Nova μέσω υπηρεσιών που διαθέτουν περιεχόμενο
δημόσιας θέασης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για τη λειτουργία της επιχείρησης ως ειδικός
χώρος Forthnet Hotspot.
3.9.1.2

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Λιανική
Η Forthnet προσφέρει στους ιδιώτες πελάτες ευρυζωνικές υπηρεσίες internet, καθώς επίσης
και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Η προσφορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών (broadband)
περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα: Forthnet 2play, Forthnet ADSL, Forthnet VDSL καθώς και
Forthnet 2Play SAT. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Forthnet Telephony
παρέχονται στους συνδρομητές μέσα από μια πληθώρα προγραμμάτων με χρήση
ευρυζωνικού δικτύου, καθώς και με χρήση προεπιλογής-επιλογής φορέα.
Επιχειρήσεις
Ο Όμιλος προσφέρει όλο το εύρος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες,
δηλαδή τόσο σε μεγάλες εταιρείες όσο και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι
υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο Internet,
διασύνδεσης, φιλοξενίας συστημάτων & εφαρμογών, υπηρεσίες Cloud, τεχνικής υποστήριξης,
διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες.
3.9.1.3

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Η Forthnet μέσω της δορυφορικής πλατφόρμας της Nova, προσφέρει στους συνδρομητές της
πρόσβαση σε εξειδικευμένα ποιοτικά κανάλια αθλητικού και κινηματογραφικού περιεχομένου,
καθώς και μια μεγάλη γκάμα θεματικών καναλιών που μεταδίδουν ντοκιμαντέρ, παιδικά,
μουσικά και ψυχαγωγικά προγράμματα. Eπίσης, οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε
περισσότερα από 200 ελεύθερα δορυφορικά κανάλια και 70 ραδιόφωνα ελεύθερης λήψης
(free -to-air – FTA) από τους δορυφόρους Εutelsat HotBird.
Την 30.6.2016, ο Όμιλος είχε συνολικά 460.252 πελάτες/συνδρομητές στην δορυφορική
ψηφιακή πλατφόρμα της Nova, σε σχέση με 494.643 πελάτες την 31.12.2015, 507.261
πελάτες την 31.12.2014 και 452.340 πελάτες την 31.12.2013.
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Λιανική
Παρέχεται ένα σύνολο δορυφορικών υπηρεσιών που απευθύνονται στην οικογένεια, στους
φίλους του κινηματογράφου, καθώς και του αθλητισμού.
Επιχειρήσεις
Παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών που απευθύνονται σε κάθε είδος επιχείρησης (όπως
πρακτορεία ΟΠΑΠ, πλοία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, bar, cafes κλπ) που μπορεί να προβάλλει
δημόσια το πρόγραμμα της Nova μέσω υπηρεσιών που διαθέτουν περιεχόμενο δημόσιας
θέασης (Nova Professional public), καθώς και σε ξενοδοχεία/ νοσοκομεία (δωμάτια) χώρους
προσωρινής φιλοξενίας, σε πλοία (καμπίνες)/σκάφη που προβάλλουν περιεχόμενο ιδιωτικής
θέασης (Nova Professional private). Επίσης παρέχεται και ένα σύνολο υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας.
3.9.2

Marketing

Προς ιδιώτες
Ο Όμιλος διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, internet και
συνδρομητικής τηλεόρασης που τον διαφοροποιούν αισθητά από τον ανταγωνισμό. Οι
υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στην ποιοτική κάλυψη των αναγκών που έχει κάθε ελληνική
οικογένεια σε σχέση με την επικοινωνία και ψυχαγωγία της. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ της
Forthnet στον τομέα των λιανικών πωλήσεων επικεντρώνονται στην παροχή των υπηρεσιών
της σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στον
συνδρομητή την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης και υποστήριξης (Customer Experience).
Στην τρέχουσα εποχή της οικονομικής κρίσης, ο καταναλωτής στρέφεται σε υπηρεσίες που
του παρέχουν ό,τι ακριβώς χρειάζεται (right-sizing) και διασφαλίζουν τη μέγιστή δυνατή αξία,
όπως εκείνος την αντιλαμβάνεται, στην καλύτερη τιμή (value-for-money). Η Εταιρεία,
προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα, προχώρησε έγκαιρα στην επικαιροποίηση του
χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών της, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των
καταναλωτών. Έτσι, οι νέες υπηρεσίες της, τόσο στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας και
internet, αλλά και στην ανερχόμενη αγορά των συνδυαστικών υπηρεσιών 3Play, ακολουθούν
μία πελατοκεντρική BYO (build-your-own) λογική, δίνοντας τη δυνατότητα στον συνδρομητή
να διαμορφώσει την υπηρεσία του σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.
Ταυτόχρονα, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Τ. για
μετακύληση του οφέλους από την μείωση του κόστους τερματισμού κινητής στον τελικό
καταναλωτή, προσφέρει κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς, ή
ακόμα και απεριόριστες, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στους συνδρομητές της.
Ειδικότερα, οι νέες υπηρεσίες Nova 3play, που αποτελούν την αιχμή της εμπορικής πολιτικής
της Εταιρείας, δίνουν στον συνδρομητή τη δυνατότητα να συνδυάσει υπηρεσίες σταθερής
τηλεφωνίας, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet και συνδρομητικής τηλεόρασης, μέσω μίας
κοινής εμπειρίας χρήσης. Οι συνδυαστικές αυτές υπηρεσίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση
των πωλήσεων του Ομίλου βοηθώντας τόσο την πώληση υπηρεσιών που συνδυάζουν
επικοινωνία και ψυχαγωγία (cross-sell), όσο και την αύξηση της αφοσίωσης της υφιστάμενης
συνδρομητικής βάσης. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής
τηλεόρασης σε ανταγωνιστικές τιμές, ιδιαίτερα σε μία εποχή όπου ο καταναλωτής έχει
αυξήσει το χρόνο παραμονής του στο σπίτι και αναζητά ποιοτικούς τρόπους οικιακής
ψυχαγωγίας, αποτελεί ευκαιρία για διείσδυση των υπηρεσιών της Forthnet σε νέα τμήματα
της αγοράς. Έτσι, ήδη χιλιάδες νοικοκυριά απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας
σε συνδυασμό με πρόσβαση σε αποκλειστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο που παρέχεται
ποικιλοτρόπως: Αναβαθμίστηκε ο υπάρχων εξοπλισμός (αποκωδικοποιητές) και διατέθηκαν
νέοι αποκωδικοποιητές με σκοπό να μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι συνδρομητές τις
εξελιγμένες δυνατότητες της Nova (εγγραφή προγράμματος, παύση και επανεκκίνηση
ζωντανού προγράμματος, κα.).
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Επιπροσθέτως, η Εταιρεία προχώρησε στην διάθεση νέων, καινοτόμων υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας (ΟΤΤ) προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στις προτάσεις της.
Εκμεταλλευόμενη πλήρως τις νέες τεχνολογίες, λάνσαρε τις υπηρεσίες Nova GO και Nova On
Demand ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι συνδρομητές τηλεοπτικών πακέτων το
περιεχόμενο τους όποτε αυτοί το επιθυμούν, όπου κι αν βρίσκονται, μέσω του Internet,
ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις κατανάλωσης περιεχομένου και θέτοντας τις βάσεις για
το μέλλον.
Ταυτόχρονα και εκμεταλλευόμενη διαφορετικές τεχνολογίες και πρακτικές (ιδιόκτητο δίκτυο
σταθερής τηλεφωνίας, χονδρική εκμίσθωση τηλεφωνικών γραμμών, δορυφορικό Internet),
έχει διευρύνει την πληθυσμιακή της κάλυψη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ιδιαίτερα
με τις υπηρεσίες Nova 3play Sat, Forthnet 2play Sat και Forthnet Sat 20 παρέχει 100%
γεωγραφική κάλυψη σε Internet, τηλεφωνία και τηλεόραση τόσο αυτόνομα, όσο και
συνδυαστικά μέσα από κοινό εξοπλισμό, καθιστώντας πραγματικότητα τη σύγκλιση αυτών
των υπηρεσιών, σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Επίσης, υπηρετώντας την πελατοκεντρική της προσέγγιση προχώρησε τόσο στην δημιουργία
ενός ηλεκτρονικού τρόπου αυτό-εξυπηρέτησης πελατών (Nova MyAccount και Forthnet
MyAcount), όσο και στο λανσάρισμα ηλεκτρονικού live chat βελτιώνοντας τους χρόνους
απόκρισης και δημιουργώντας νέους τρόπους προσέγγισης του πελάτη.
Η επικέντρωση και η βελτιστοποίηση της πώλησης μέσα από όλα τα κανάλια αποτελεί άλλη
μία σημαντική εμπορική προτεραιότητα της Forthnet. Εκτός από την αλυσίδα των
καταστημάτων Nova που αποτελούν το σημαντικότερο «όχημα» πώλησης, δίνεται έμφαση
στην προώθηση υπηρεσιών και μέσα από τα υπόλοιπα δίκτυα πώλησης: call centers
(external αλλά και της Forthnet), online chains, κ.α. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός μηχανισμού πωλήσεων που αξιοποιεί όλους τους δυνατούς μηχανισμούς
πώλησης και απευθύνεται σε όλα τα τμήματα της αγοράς.
Σε σχέση με την επικοινωνία, η Forthnet χρησιμοποιεί τους κλασικούς τρόπους επικοινωνίας
(τηλεόραση ραδιόφωνο, διαφήμιση σε εξωτερικούς χώρους και έντυπη διαφήμιση) για εθνικής
ή τοπικής εμβέλειας διαφημίσεις αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον πολύ σημαντικό ρόλο που
έχει σήμερα η online διαφήμιση,(web campaigns, social media κλπ) λόγω των δυνατοτήτων
στόχευσης και παρακολούθησης που παρέχει. Τέλος, ο Όμιλος διανέμει ενημερωτικό υλικό με
παραδοσιακά (φυλλάδια) και σύγχρονα μέσα (οθόνες προβολής, ηλεκτρονικές αφίσες, κα.)
τόσο στα καταστήματά του, όσο και στα υπόλοιπα δίκτυα πώλησης, τα οποία ανανεώνονται
σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παρουσιάζονται οι νέες υπηρεσίες και τα προϊόντα
του. Η στρατηγική επικοινωνίας marketing της Εταιρείας στρέφεται προς μια καθολική
επικοινωνία αξιοποιώντας ταυτόχρονα όλα τα μέσα για τις βασικές επικοινωνιακές της
ενέργειες.
Προς επιχειρήσεις
Οι στρατηγικές μάρκετινγκ της Forthnet επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στις
ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και του επαγγελματία.
H Forthnet υλοποιεί εκστρατείες στοχευμένου και άμεσου μάρκετινγκ προς μεγάλους
εταιρικούς πελάτες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται έντυπα και φυλλάδια, έντυπες
διαφημίσεις σε περιοδικά, καθώς και μελέτες περιπτώσεων στο internet.
Ειδικά για την προώθηση των υπηρεσιών που απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούνται επίσης έντυπες καταχωρήσεις στον τύπο,
σε κλαδικά και επιχειρηματικά περιοδικά. Επιπλέον, πραγματοποιούνται διαφημιστικές
καμπάνιες στα τηλεοπτικά κανάλια και τους δικτυακούς τόπους της Forthnet. Τέλος, τα
καταστήματα Nova, οι μεταπωλητές και οι αλυσίδες λιανικής διεξάγουν επικουρικά ενέργειες
συμμετοχικής διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών που απευθύνονται σε ελεύθερους
επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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3.9.3

Δίκτυο πωλήσεων και διανομής

H Forthnet διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διανομής και πωλήσεων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, το
οποίο αποτελείται από τα «Καταστήματα Nova», αλυσίδες λιανικής, μεταπωλητές μέσω
φυσικών σημείων παρουσίας αλλά και τηλεπωλήσεων.
Το δίκτυο πωλήσεων και διανομής των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης και
συνδρομητικής τηλεόρασης της Forthnet αποτελείται από:







129 «Καταστήματα Νοva»
δύο αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, περιλαμβανομένων μεγάλων και γνωστών
λιανοπωλητών ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού·
χονδρέμπορους, συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών δικτύων διανομής λιανικής σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας·
ανεξάρτητα καταστήματα ηλεκτρικού/ηλεκτρολογικού εξοπλισμού·
ένα δίκτυο προτεινόμενων από τη Forthnet Media εταιρειών εγκατάστασης και
εμπορικούς συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές πωλήσεις.

Έμμεσες πωλήσεις
Το 2007 εγκαινιάστηκε η αλυσίδα «Καταστημάτων Forthnet», τα οποία μετονομάστηκαν
πρόσφατα σε «Καταστήματα Nova», ως προελέχθη. Τον Αύγουστο 2016, η Εταιρεία διαθέτει
129 σημεία, 43 στην Αττική, 13 στο Νομό Θεσσαλονίκης και σε άλλες 65 πόλεις σε όλη την
Ελλάδα. Συγκεκριμένα με 4 καταστήματα στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου, 7 στη
Θεσσαλία, 6 στην Θράκη, 6 στην Κρήτη, 23 στην Μακεδονία, 8 στα Νησιά Αιγαίου, 4 στα
Νησιά Ιονίου, 10 στη Πελοπόννησο και 5 στη Στερεά Ελλάδα. Όλα αυτά τα καταστήματα
λειτουργούν με συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise).
Η Forthnet παρακολουθεί τις επιδόσεις των Καταστημάτων Nova και επιβάλει τα πρότυπα
ποιότητας και εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης σημαντικό ποσοστό αυτών των καταστημάτων
διαθέτει εξειδικευμένο πωλητή για τις «Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις». Για το πρώτο
εξάμηνο του 2016 στην αγορά των οικιακών πελατών αλλά και αυτών των επιχειρήσεων, το
56% των πωλήσεων υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης αλλά και το 17% των πωλήσεων
υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προέρχεται από το δίκτυο Καταστημάτων Nova.
Αντίστοιχα, για τη χρήση 2015, στην αγορά των οικιακών πελατών αλλά και αυτών των
επιχειρήσεων, το 51% των πωλήσεων υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης αλλά και το 27%
των πωλήσεων υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προήλθε από το δίκτυο
Καταστημάτων Nova. Στα Καταστήματα Nova, οι πελάτες μπορούν επίσης να πληρώσουν τη
συνδρομή τους.
Επιπρόσθετα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Forthnet διατίθενται μέσω μεγάλων αλυσίδων
καταστημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, Mediamarkt και Κωτσόβολο.
H Forthnet διαθέτει επίσης εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων έχοντας συνάψει συμβάσεις
εμπορικής συνεργασίας με 229 συνεργάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Έτσι, η προώθηση των υπηρεσιών της Forthnet γίνεται μέσω περισσότερων από 475
σημείων παρουσίας πανελλαδικά (συνεργάτες, αλυσίδες καταστήματα ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και αλυσίδα καταστημάτων Nova). Περαιτέρω, η Forthnet διατηρεί συμβάσεις
τεχνικής υποστήριξης με 122 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες / τεχνικούς nova.
Tέλος, η Forthnet έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με εμπορικούς συνεργάτες οι οποίοι
διενεργούν πωλήσεις μέσω εξωτερικών τηλεφωνικών κέντρων και δραστηριοποιούνται στην
προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κατά κύριο λόγο στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών. Για το πρώτο εξάμηνο του 2016, το 25% των πωλήσεων υπηρεσιών
ευρυζωνικής πρόσβασης και το 74% των πωλήσεων υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης
126

προήλθε από τα συνεργαζόμενα τηλεφωνικά κέντρα. Αντίστοιχα, για τη χρήση 2015, το 32%
των πωλήσεων υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης και το 57% των πωλήσεων υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης προήλθε από τα συνεργαζόμενα τηλεφωνικά κέντρα.
Άμεσες πωλήσεις
H Forthnet διεξάγει εκστρατείες διατήρησης και ανανέωσης της πελατειακής της βάσης μέσω
εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων, για συγκεκριμένες καμπάνιες που διενεργούνται είτε
από εξωτερικούς υπεργολάβους που λειτουργούν για όνομα της εταιρείας είτε εσωτερικά από
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (τηλεφωνικό κέντρο).
Επιπλέον, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών έχει τη δυνατότητα πώλησης
προϊόντων μέσω εισερχομένων κλήσεων.
Πωλήσεις προς επιχειρήσεις
H Forthnet παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στις επιχειρήσεις μέσω του τμήματος
εταιρικών πωλήσεων, των Καταστημάτων Nova και των συμβούλων πωλήσεων «door to
door». Παράλληλα, υπάρχει υποστηρικτική ομάδα σχεδιασμού (pre-sales) της Forthnet, η
οποία σε συνεργασία με την ομάδα πωλήσεων διαμορφώνουν εξειδικευμένες λύσεις
τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες
κάθε μεγάλης επιχείρησης.
Η Forthnet κατηγοριοποιεί τις επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (με περισσότερο
από 250 άτομα προσωπικό), μεγάλες επιχειρήσεις (με προσωπικό από 30 έως 250 άτομα),
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με προσωπικό έως 30 άτομα), δημόσιο τομέα και πελάτες
χονδρικής. Αντιμετωπίζει δε ως ειδική αγορά την αγορά HO.RE.CA. (Hotel/Restaurant/Café)
με εξειδικευμένες υπηρεσίες. Το προσωπικό εταιρικών πωλήσεων ασχολείται με τη
δημιουργία λύσεων ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Σκοπός είναι η παροχή στις
επιχειρήσεις προηγμένων και αξιόπιστων λύσεων επικοινωνίας και συνδρομητικής
τηλεόρασης.
Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με το δίκτυο διανομής για τους εταιρικούς
πελάτες:
Πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες: το τμήμα αυτό ασχολείται με όλους τους εταιρικούς πελάτες,
αλλά επικεντρώνεται στις πολύ μεγάλες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το τμήμα πωλήσεων της
Forthnet εδρεύει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Για την παροχή λύσεων τηλεπικοινωνιών
και συνδρομητικής τηλεόρασης, στις επιχειρήσεις, μέλη της ομάδας αυτής επισκέπτονται τους
πελάτες για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους. Η ομάδα πωλήσεων στη συνέχεια
συνεργάζεται με την ομάδα pre sales μηχανικών για το σχεδιασμό “πακέτου” υπηρεσιών και
παρουσιάζει τις προτάσεις της στον πελάτη. Η Forthnet προσφέρει πακέτα τυποποιημένων
λύσεων σε εταιρικούς πελάτες αλλά συχνά χρειάζεται να σχεδιάζει ειδικές λύσεις με σκοπό να
καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών.

Καταστήματα Nova: H Forthnet παρέχει τυποποιημένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και
συνδρομητικής τηλεόρασης που καλύπτουν τις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Οι τυποποιημένες αυτές λύσεις διατίθενται στα Καταστήματα Nova τα οποία
εκμεταλλευόμενα την επισκεψιμότητα των καταναλωτών (walk-in) καταφέρνουν να
συνεισφέρουν πάνω από το ήμισυ της συνολικής παραγωγής στις υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της ενοποίησης των υπηρεσιών,
όλα τα Καταστήματα Forthnet έχουν μετονομαστεί σε Καταστήματα Nova.
Σύμβουλοι πωλήσεων: Οι σύμβουλοι πωλήσεων είναι το αποτελεσματικότερο δίκτυο
προώθησης των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης σε χώρους εστίασης και
ξενοδοχείων (HO.RE.CA.). Για την πλήρη κάλυψη αυτής της αγοράς η Forthnet διαθέτει 25
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«door to door» συμβούλους πωλήσεων οι οποίοι συνεισφέρουν πάνω από το ήμισυ της
συνολικής παραγωγής στις υπηρεσίες HO.RE.CA.
3.9.4

Εξυπηρέτηση πελατών

Προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών της, η Forthnet
δημιούργησε στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών δύο τμήματα: ένα για τους ιδιώτες και
ένα για τους εταιρικούς πελάτες.
Ιδιώτες: Η φιλοσοφία εξυπηρέτησης επικεντρώνεται στην εμπειρία του πελάτη (customer
experience), ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτός επέλεξε για να επικοινωνήσει με την
Forthnet.
Δίνεται στους πελάτες η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πολλά μέσα επικοινωνίας για να
εξυπηρετηθούν. Εκτός από τα παραδοσιακά (τηλεφωνικό κέντρο, καταστήματα, email, fax)
έχουν προστεθεί και τα παρακάτω: e-care μέσω των εταιρικών ιστοσελίδων (sites) (Chat, My
Account),Social Media Care (Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Discuss, My Phone,
ADSL forum, AV Club). Πιλοτικά δοκιμάζεται και Mobile Care μέσω εφαρμογής (App) για
smartphones.
Δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να αξιολογήσει την εμπειρία εξυπηρέτησης αμέσως μετά
την κλήση, την επίσκεψη στο κατάστημα και την συνομιλία μέσω chat.Τα αποτελέσματα της
έρευνας ικανοποίησης αναλύονται για να βελτιωθεί παραπάνω τόσο η εξυπηρέτηση όσο και
τα προϊόντα-υπηρεσίες του Ομίλου.
Η Forthnet παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης στους ιδιώτες πελάτες της και στους
υποψήφιους πελάτες, για όλα τα θέματα, ερωτήματα, προβλήματα, παράπονα που μπορεί
αυτοί να έχουν τόσο, εμπορικά που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (πχ
πωλήσεις, αναβαθμίσεις, θέματα τιμολογήσεων, ενεργοποιήσεων, προσφορών) όσο και
τεχνικά σχετικά με τηλεφωνία, internet και συνδρομητική τηλεόραση (πχ οδηγίες
εγκατάστασης, συγχρονισμός και ταχύτητα σύνδεσης στο internet, διακοπές τηλεφωνίας,
προβλήματα τηλεοπτικής εικόνας και ήχου καθώς και υποστήριξη μενού δέκτη).
Στη δομή της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πελατών περιλαμβάνονται τα παρακάτω τμήματα:
Το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεση των πελατών επί 24ωρου βάσεως, 365 ημέρες το
χρόνο για υποστήριξη τεχνικών θεμάτων. Για υποστήριξη εμπορικών θεμάτων λειτουργεί από
τις 07.00πμ έως 24.00μμ επτά ημέρες την εβδομάδα. Η Forthnet έχει εξασφαλίσει τους
παρακάτω ενιαίους αριθμούς κλήσης (Short codes) ειδικά για την εξυπηρέτηση των ιδιωτών
πελατών της: 13831 και 18345 για retail υπηρεσίες και 13832 για την εξυπηρέτηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Στον τηλεφωνικό αριθμό
22002200 γίνεται η εμπορική και τεχνική εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρείας στην
Κύπρο και στον αριθμό 2119552300 η υποστήριξη των πελατών της θυγατρικής ForthCRS
για την αγορά εισιτηρίων θεαμάτων.
Η ομάδα Retention, που υλοποιεί όλες τις καμπάνιες επικοινωνίας με τους πελάτες μέσω
εξερχόμενων κλήσεων (Welcome calls, ενημέρωση για προσφορές, νέα προϊόντα –
υπηρεσίες, έρευνες ικανοποίησης). Στόχος η διακράτηση, ανανέωση και αύξηση του
πελατολογίου.
Η ομάδα Καταστημάτων και Συνεργατών, που υποστηρίζει εμπορικά το δίκτυο καταστημάτων
και συνεργατών της Forthnet τόσο σε θέματα internet και τηλεφωνίας όσο και σε θέματα
συνδρομητικής τηλεόρασης.
Η ομάδα υποστήριξης 2ου επιπέδου (Back Office) για τον χειρισμό ειδικών και δύσκολων
περιπτώσεων πελατών αλλά και την άμεση επίλυση των όποιων διαφορών με τον πελάτη.
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Η ομάδα Υποστήριξης Λειτουργιών που περιλαμβάνει τα τμήματα Εκπαίδευσης, Ποιότητας,
Analysis, Reporting, Processes, Workforce Management. Στόχος η υποστήριξη όλων των
ομάδων που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και η εισαγωγή καινοτομίας είτε μέσω της
συνεχούς βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών είτε μέσω τεχνολογίας.
Επιχειρήσεις
Μεγάλες εταιρείες
H Forthnet αναθέτει κάθε μεγάλο εταιρικό πελάτη της σε έναν αρμόδιο για το λογαριασμό
αυτό υπάλληλό της, ο οποίος αναπτύσσει προσωπική σχέση με τον πελάτη και λειτουργεί ως
το πρώτο σημείο επαφής για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα. Επιπλέον, υπάρχει και
εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης εταιρικών πελατών που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7
ημέρες την εβδομάδα. Η ομάδα αυτή διαχειρίζεται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου όλα τα
τηλέφωνα των εταιρικών πελατών (στον αριθμό 13858) αλλά και όλη την ηλεκτρονική
αλληλογραφία τους (στο email platinum@forthnet.gr).
Στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης βρίσκεται η επίλυση όσων περισσότερο αιτημάτων γίνεται,
σε πρώτο χρόνο (First Contact Resolution). Αιτήματα που δεν μπορούν να λυθούν σε πρώτο
ο
χρόνο, μεταβιβάζονται στο 2 επίπεδο τεχνικής υποστήριξης που αναλαμβάνει την υπόθεση,
επικοινωνεί με τον πελάτη και ολοκληρώνει την επίλυση σε συγκεκριμένα χρονικά όρια
(SLAs).
Κάθε μήνα διεξάγεται έρευνα ικανοποίησης των εταιρικών πελατών τόσο για την εξυπηρέτηση
όσο και για τα προϊόντα-υπηρεσίες που τους παρέχονται. Τα αποτελέσματα της έρευνας
αναλύονται και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για ακόμα καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης.
Δημόσιος Τομέας
H Forthnet έχει αναλάβει την υποστήριξη του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ- νησίδα 3. Για την υποστήριξη
του έργου έχει δημιουργηθεί εξειδικευμένη ομάδα στο τμήμα εξυπηρέτησης που λειτουργεί 24
ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η ομάδα αυτή διαχειρίζεται μέσω του τηλεφωνικού
κέντρου όλα τα τηλέφωνα των φορέων (στον αριθμό 801-1008001) αλλά και όλη την
ηλεκτρονική αλληλογραφία τους (στο email helpdesk3@forthnet.gr).
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
H Forthnet διαθέτει ειδικευμένη ομάδα υποστήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που
λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η ομάδα χειρίζεται όλες τις κλήσεις
των πελατών αυτών (στον αριθμό 13832) αλλά και, τα emails που αποστέλλουν. Στη δομή
της περιλαμβάνει ομάδα «Back Office» και ομάδα «Retention» για καμπάνιες και στοχευμένες
εξερχόμενες επικοινωνίες. Η ομάδα χειρίζεται και υποψήφιους πελάτες, διενεργώντας
πωλήσεις από εισερχόμενες κλήσεις ή emails.
Υπηρεσίες Εποπτείας
H Forthnet προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες υπηρεσίες εποπτείας 24χ7, για εξοπλισμό
(servers) που φιλοξενείται στα κέντρα δεδομένων (Data Centers) της Forthnet. Η εποπτεία
περιλαμβάνει παρακολούθηση συστημάτων λήψης ειδοποιήσεων (alerts), διαχείριση αυτών
βάσει των συμφωνημένων διαδικασιών, οπτικούς ελέγχους για πιθανά τεχνικά ζητήματα
(alarms) και εκτέλεση εντολών του πελάτη (πχ reboot).
Διαχείριση πιστώσεων και σύστημα χρεώσεων
Οι ιδιώτες πελάτες της Forthnet τιμολογούνται σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση και μπορούν να
εξοφλούν τους λογαριασμούς τους τοις μετρητοίς στα Καταστήματα Nova, σε διάφορες
τράπεζες, στα ΕΛΤΑ, μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής ή πιστωτικής κάρτας. Οι εταιρικοί
πελάτες τιμολογούνται κατά κανόνα σε μηνιαία βάση.
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3.9.5
3.9.5.1

Τεχνική υποδομή
Τηλεπικοινωνίες

Τοπολογία δικτύου
Η υποδομή δικτύου της Εταιρείας βασίζεται σε μια τοπολογία πολλαπλών δακτυλίων, με
πολλαπλές εναλλακτικές οδεύσεις μεταξύ των κυρίως κόμβων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το
συνολικό μήκος οπτικού δικτύου στις 30.6.2016 ανήλθε σε 5.850 χλμ., ενώ το δίκτυο της
Εταιρείας διαθέτει παρουσία σε 34 σημεία σε όλη την Ελλάδα, σε φυσικές θέσεις οι οποίες
περιλαμβάνουν και κόμβους τεχνολογίας Ιnternet Protocol (IP). Επίσης διαθέτει παρουσία σε
476 σημεία αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (LLU) τα οποία είναι
τοποθετημένα εντός ή πέριξ των αντίστοιχων εγκαταστάσεων του ΟΤΕ ανά την Ελλάδα.
Η μεταφορά δεδομένων από σημείο σε σημείο βασίζεται σε τεχνολογίες Υπερυψηλής Οπτικής
Μετάδοσης DWDM (έως 100Gbps), Metro Ethernet ( έως 10Gbps) και SDH (έως 2,5Gbps),
ενώ η διατερματική συνδεσιμότητα (end-to-end) υλοποιείται μέσω πρωτοκόλλου IP/MPLS. Τα
εθνικά υπεραστικά κυκλώματα κορμού και οπισθόζευξης χρησιμοποιούν το ιδιόκτητο δίκτυο
οπτικών ινών της Forthnet ή μισθωμένες γραμμές. Τα κυκλώματα διεθνούς διασύνδεσης
αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας βάσει συμφωνιών IRU (συμφωνίες αναφαίρετων
δικαιωμάτων χρήσης).
Δίκτυο κορμού και δίκτυο Internet Protocol (IP)
Το δίκτυο κορμού στην Ελλάδα αποτελείται από 5 βασικούς κόμβους τεχνολογίας IP και 22
κόμβους συγκέντρωσης, εξοπλισμένους με δρομολογητές. Με χρήση αποκλειστικά και μόνο
πρωτοκόλλων IP παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνίας, και ευρυζωνικές υπηρεσίες
internet μέσω των σημείων παρουσίας (PoP) σε όλη την Ελλάδα. Ήδη από το 2013
χρησιμοποιείται στο δίκτυο της Εταιρείας η νέα έκδοση πρωτοκόλλου IP (IPv6),
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ανεξάρτητα από
προβλήματα διάθεσης και εξάντλησης διευθύνσεων IPv4.
Το μητροπολιτικό οπτικό δίκτυο (ΜΑΝ) καλύπτει μεγάλο μέρος των περιοχών της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων (Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα,
Ιωάννινα κ.α.), ενώ το οπτικό Wide Area δίκτυο εκτείνεται από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη
(μέσω Λάρισας αλλά και Πάτρας/Ιωαννίνων), στην Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα και
από τη Θεσσαλονίκη έως την Σόφια (Βουλγαρία) (μέσω Σερρών – Προμαχώνα αλλά και μέσω
Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας).
Επιπλέον, το 88% των συνεγκαταστάσεων στα πλαίσια της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον
τοπικό βρόχο κατά μήκος του δικτύου κορμού WAN, π.χ. Καλαμάτα, Κατερίνη, Πύργος, Άρτα,
Φλώρινα, Βέροια, Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη κλπ συνδέονται με το WAN μέσω πλευρικών
επεκτάσεων του δικτύου οπτικών ινών, ενώ η σύνδεση με το υπόλοιπο 12% των κόμβων ανά
την Ελλάδα επιτυγχάνεται μέσω γραμμών μισθωμένων από άλλους εθνικούς παρόχους.
Το δίκτυο IP διασυνδέεται με διεθνή δίκτυα με ζεύξεις συνολικής χωρητικότητας 150Gbps.
Μεταξύ των κυκλωμάτων αυτών λειτουργούν διασυνδέσεις με τα διεθνή κέντρα ανταλλαγής IP
κίνησης της Φρανκφούρτης (DECIX), του Άμστερνταμ (AMSIX) και της Σόφιας (BIX), καθώς
επίσης και απευθείας διασυνδέσεις με τη Google για άμεση πρόσβαση των συνδρομητών της
Εταιρείας στις υπηρεσίες της. Παράλληλα, το δίκτυο IP διασυνδέεται στην Αθήνα με δίκτυα
άλλων εθνικών παρόχων, με ζεύξεις συνολικής χωρητικότητας 70Gbps.
Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο ( LLU)
Ο τοπικός βρόχος είναι το τμήμα του δικτύου σταθερής γραμμής που συνδέει το τοπικό
κέντρο (local exchange) με τις εγκαταστάσεις του πελάτη. Σύμφωνα με την ελληνική αλλά και
την κοινοτική νομοθεσία, οι βασικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών όπως π.χ. ο ΟΤΕ, οφείλουν να
παρέχουν σε εναλλακτικούς παρόχους (όπως η Εταιρεία) άμεση πρόσβαση στο δίκτυο
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τοπικών κέντρων που διαθέτουν. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως «αδεσμοποίητη
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» ή LLU από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων local loop
unbundling και τα σημεία στα οποία έχει λάβει χώρα η εν λόγω αδεσμοποίητη πρόσβαση
καλούνται «σημεία συνεγκατάστασης».
Η αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την
ποιότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των ευρυζωνικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι
εναλλακτικοί πάροχοι. Επιτρέπει την άμεση πρόσβαση των συνδρομητών στο δίκτυο των
τελευταίων περιορίζοντας αποκλειστικά στο επίπεδο του τοπικού βρόχου τον βαθμό
εξάρτησής του από την υποδομή του ΟΤΕ. Ως αποτέλεσμα, οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό ιδιόκτητα δίκτυα
πρόσβασης, διανομής και κορμού. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητά τους να
παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών (π.χ. τηλεφωνία, ευρυζωνική σύνδεση στο Ιnternet και
υπηρεσίες περιεχομένου) σε υψηλές ταχύτητες και ποιότητα αλλά και ανταγωνιστικές τιμές
προς τους συνδρομητές τους.
Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα δύο τύπους συνεγκατάστασης: τη φυσική (μέσα στις
εγκαταστάσεις ΟΤΕ) και την απομακρυσμένη (πέριξ των εγκαταστάσεων ΟΤΕ, σε ιδιόκτητες
υποδομές). Πιο συγκεκριμένα, στις 30.6.2016, το δίκτυο συνεγκαταστάσεων της Forthnet
αριθμούσε συνολικά 476 ενεργές συνεγκαταστάσεις σε αστικά κέντρα του ΟΤΕ (166 φυσικές
και 310 απομακρυσμένες συνεγκαταστάσεις). Σε αυτές τις ενεργές συνεγκαταστάσεις η
Εταιρεία διαθέτει περίπου 762.000 εγκατεστημένες, έτοιμες προς λειτουργία γραμμές. Το
δίκτυο συνεγκαταστάσεων της Εταιρείας καλύπτει μεγάλες πόλεις της Ελλάδας,
συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου τμήματος των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Δίκτυο φωνής
Το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Εταιρείας υλοποιείται με τεχνολογία Voice over IP (VoIP).
Τα συστήματα που διεκπεραιώνουν τη συνδρομητική τηλεφωνική κίνηση είναι ένα σύστημα
αρχιτεκτονικής IP Multimedia Subsystem (IMS) καθώς και Softswitches τύπου 5 που σύντομα
θα αντικατασταθούν πλήρως από το σύστημα IMS. Το τελευταίο λειτουργεί σε σχήμα
πλήρους γεωγραφικής εφεδρείας μεταξύ των βασικών κόμβων Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Για τη διασύνδεση με δίκτυα
τηλεφωνίας άλλων εγχώριων και διεθνών παρόχων και τη διαβιβαστική κίνηση, λειτουργούν 2
διαβιβαστικά κέντρα - Softswitches σε Αθήνα και 1 σε Θεσσαλονίκη, τα οποία και αυτά
σύντομα θα αντικατασταθούν από το σύστημα IMS. Τα διαβιβαστικά κέντρα διαχειρίζονται την
κίνηση από και προς τον ΟΤΕ και τους λοιπούς παρόχους εσωτερικού και εξωτερικού,
κάνοντας χρήση SS7 (Signalling System No. 7) και SIP (Session Initiation Protocol,
πρωτόκολλο σηματοδοσίας για έλεγχο της VoIP τηλεφωνίας) πρωτοκόλλων. Κατά αυτό τον
τρόπο υπάρχει διαχωρισμός της κίνησης των συνδρομητών και της διαβιβαστικής κίνησης
εξασφαλίζοντας μεγάλο βαθμό διαθεσιμότητας της υπηρεσίας.
Η Εταιρεία αξιοποιώντας τις εξελίξεις στο τεχνολογικό περιβάλλον και ειδικά στο χώρο των
δικτύων νέας γενιάς (Next Generation Networks) διαθέτει και υπηρεσίες VoIP σε οικιακούς και
εταιρικούς πελάτες, βάση all-IP (Internet Protocol, ο όρος all-IP χρησιμοποιείται για να
δηλώσει μετάβαση σε δίκτυα επόμενης γενιάς) αρχιτεκτονικής και με χρήση πρωτοκόλλου
SIP. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά του δικτύου φωνής, η Εταιρεία είναι σε θέση να
προσφέρει συνδρομητική τηλεφωνία υψηλής ποιότητας συνδυασμένη με πλήθος ψηφιακών
ευκολιών και υπηρεσιών.
Διασύνδεση Δικτύου φωνής
Η διασύνδεση αναφέρεται στη σύνδεση των δικτύων διαφόρων τηλεπικοινωνιακών παρόχων,
μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η δρομολόγηση κλήσεων φωνής εντός αυτών των
δικτύων. Η διασύνδεση είναι δυνατή με τη δημιουργία φυσικών συνδέσεων μεταξύ των
σημείων παρουσίας διαφόρων παρόχων, π.χ. εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας,
κινητής τηλεφωνίας και των μεταγωγέων του βασικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου (ΟΤΕ).
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Στην Ελλάδα, οι συμφωνίες διασύνδεσης με τον ΟΤΕ, τον ορισμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. πάροχο
με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, και τα σχετικά τιμολόγια ρυθμίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ.
σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς διασύνδεσης («RΙΟ»).
Η Εταιρεία διασυνδέεται με τον ΟΤΕ σε 11 πόλεις (14 σημεία). Παράλληλα υπάρχουν
διασυνδέσεις τηλεφωνίας με δίκτυα άλλων εναλλακτικών παρόχων σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Για τη διεκπεραίωση διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης, η Εταιρεία έχει
διασυνδέσεις με πλήθος διεθνών παρόχων (Telecom Italia, OTEGlobe, Cable&Wireless,
Ibasis κ.α) εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη χωρητικότητα από και προς προορισμούς του
εξωτερικού.
Υποδομή κέντρου δεδομένων (Data Center)
Η Εταιρεία διαθέτει και λειτουργεί εφτά (7) κέντρα δεδομένων για παροχή υπηρεσιών
Datacenter σε εταιρικούς πελάτες αλλά και για τις ανάγκες του τηλεπικοινωνιακού της
δικτύου. Τα βασικά κέντρα δεδομένων βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Χ.Α. στη Λ.
Αθηνών, στην οδό Αντιγόνης στην Αθήνα καθώς και στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν
επίσης κέντρα δεδομένων στην οδό Θέτιδος στην Αθήνα, στην Καλλιθέα (Αθήνα), στην οδό
Λ.Σοφού στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 2015 λειτούργησε το νέο data center
της Εταιρείας στις εγκαταστάσεις του Χ.Α. στη Λ.Αθηνών, το οποίο είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, Uptime Institute's Tier 4 standards, με
ιδιαίτερη έμφαση στην φυσική προστασία και την διαθεσιμότητα των υποδομών.
Όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων φιλοξενούν την εσωτερική υποδομή και τις υπηρεσίες της
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και
επιπλέον διαχειρίζονται την κίνηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω internet (IP),
υποστηρίζουν τον εσωτερικό εξοπλισμό και τις εφαρμογές πληροφορικής, π.χ. αποθήκευση
δεδομένων και παρέχονται λύσεις security για προστασία από επιθέσεις DDoS layer 4 και
layer 7, IDS/IPS και managed firewall. Επιπλέον, υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών
internet στους ιδιώτες πελάτες της Εταιρείας.
Κατασκευή, συντήρηση και ανάπτυξη
Η Εταιρεία κατασκευάζει νέα τμήματα στην υποδομή δικτύου οπτικών ινών που διαθέτει
ανάλογα με τη ζήτηση στην αγορά που υπάρχει για τις υπηρεσίες της. Η κατασκευή του
δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας γίνεται από εταιρείες τεχνικών έργων με εκτεταμένη
αντίστοιχη εμπειρία. Ο εξοπλισμός πληροφορικής για τα κέντρα δεδομένων προέρχεται από
προμηθευτές πληροφορικής, π.χ. IBM, HP και Oracle. Επίσης, παρέχεται στην Εταιρεία
διαρκής τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου από τους
αντίστοιχους προμηθευτές της, π.χ. Huawei, Nokia, ADTRAN, Cisco κλπ. ή τους αντίστοιχους
τοπικούς αντιπροσώπους τους.
3.9.5.2

Τεχνολογικές υποδομές συνδρομητικής πλατφόρμας Nova της Forthnet Media

Οι κύριοι άξονες των συνδρομητικών υπηρεσιών της Forthnet Media συνίστανται: στη
διαχείριση του οπτικοακουστικού περιεχομένου, στην παραγωγή και αναμετάδοση του
περιεχόμενου, στην κωδικοποίηση και κρυπτογράφηση του περιεχομένου και στην εμπειρία
θέασης του καταναλωτή μέσω των ιδιοκτησιακών αποκωδικοποιητών που διαθέτει η Εταιρεία,
αλλά και μέσω των φορητών συσκευών θέασης (με τη χρήση της ειδικής υπηρεσίας NOVA
GO).
Η υποστήριξη, ανάπτυξη και υλοποίηση των συγκεκριμένων τομέων προϋποθέτει την ύπαρξη
μιας σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής, η οποία συμβάλλει δραστικά στην αύξηση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Ταυτόχρονα παρέχει την
απαιτούμενη ευελιξία για την προσαρμογή στις γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες της
αγοράς και του αυξημένου ανταγωνισμού των συνδρομητικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία,
έχοντας άριστη γνώση του τομέα των υπηρεσιών αυτών και πρωτοπόρο θέση για
περισσότερα από 19 χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα, έχει προβεί σε στρατηγικές επενδύσεις
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σε κύριους τεχνολογικούς τομείς που επιτυχημένα την ανέδειξαν ως πρωτοπόρο στην
παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου.
Διαχείριση Περιεχομένου: Είναι το στάδιο υποδοχής και διαχείρισης των δικαιωμάτων
περιεχομένου. Αρχικά καταγράφονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα
δικαιώματα μετάδοσης των προγραμμάτων που η Εταιρεία αποκτά από τους προμηθευτές
περιεχομένου, ώστε αυτά να τύχουν της αντίστοιχης διαχείρισης από τα επιμέρους τεχνικά
τμήματα της συνδρομητικής πλατφόρμας. Στο στάδιο αυτό, τα τεχνικά στελέχη ελέγχουν,
επεξεργάζονται και παραμετροποιούν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο ανάλογα με την
πλατφόρμα και το τεχνικό μέσο διάθεσης και διανομής οπτικού υλικού (Δορυφορική,
Διαδικτυακή κλπ).
Παραγωγή και αναμετάδοση: Μετά τις τεχνικές αναβαθμίσεις που έλαβαν χώρα στον
εξοπλισμό της Εταιρείας το έτος 2014, η Εταιρεία παράγει και επεξεργάζεται
προγράμματα/περιεχόμενο σε Studio υψηλής ευκρίνειας (High Definition). Στον τομέα αυτόν
παράγονται και επεξεργάζονται τα περισσότερα προγράμματα εσωτερικής παραγωγής της
Εταιρείας ψυχαγωγικού χαρακτήρα (όπως αθλητικές εκπομπές και διοργανώσεις,
κινηματογραφικές εκπομπές, παιδικά προγράμματα κλπ). Μέρος της παραγωγικής αυτής
αλυσίδας είναι τα τμήματα Control Rooms, Master Control, Graphics, Line recording, Edit
Rooms & Continuity Rooms. Ολόκληρη η αλυσίδα διακίνησης των τμημάτων διασυνδέεται σε
πρότυπο High Definition.
Κωδικοποίηση & Κρυπτογράφηση: Ο τομέας αυτός είναι αρμόδιος για την ψηφιακή
συμπίεση του συνόλου των προγραμμάτων που φιλοξενούνται και μεταδίδονται μέσω της
συνδρομητικής πλατφόρμας της Εταιρείας. Τα προγράμματα αυτά κωδικοποιούνται και
συμπιέζονται κατά το πρότυπο MPEG4 και, ανάλογα με τις εμπορικές ανάγκες, μεταδίδονται
σε πρότυπο High Definition. Στη συνέχεια τα προγράμματα οδηγούνται στον πολυπλέκτη και
από εκεί στο τμήμα της κρυπτογράφησης. Το τμήμα κρυπτογράφησης αναλαμβάνει να
κρυπτογραφήσει το τηλεοπτικό σήμα, έτσι ώστε να μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μόνο με τη
χρήση εγκεκριμένων έξυπνων καρτών (CA smartcards) σε συνδυασμό με αποκωδικοποιητή,
συγκεκριμένου αριθμού σειράς (serial number) που πληροί εγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές κρυπτογράφησης. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υψηλής και προηγμένης
τεχνολογίας σύστημα κρυπτογράφησης, με σκοπό να αποτρέπει την παράνομη εκμετάλλευση
των μεταδιδόμενων προγραμμάτων της. Με την ολοκλήρωση της τεχνικής φάσης της
κωδικοποίησης και κρυπτογράφησης του τηλεοπτικού σήματος, το σήμα οδηγείται προς τον
ιδιόκτητο επίγειο δορυφορικό σταθμό, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει εκπομπή του
(ανοδική ζεύξη) προς τους τέσσερις συνολικά δορυφορικούς αναμεταδότες, που η Εταιρεία
μισθώνει από την εταιρεία Eutelsat. Τόσο οι αναμεταδότες όσο και τα πέντε συνολικά
συστήματα πολυπλεξίας λειτουργούν με πλήρη εφεδρεία.
Επίγειος Δορυφορικός σταθμός ανοδικής ζεύξης: Το σήμα μετά την πολυπλεξία και την
κρυπτογράφηση οδηγείται προς εκπομπή σε αναμεταδότες του δορυφόρου Hotbird της
Eutelsat στις 13° ανατολικά. Η εκπομπή προς τους αναμεταδότες γίνεται από ιδιόκτητο
δορυφορικό σταθμό που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας με τρείς διαφορετικές
δορυφορικές κεραίες, πομπούς υψηλής τεχνολογίας και πλήρη εφεδρεία. Ο Hotbird 13 είναι ο
γνωστότερος και πιο επιτυχημένος εμπορικά ευρωπαϊκός δορυφόρος. Ανήκει στη Γαλλική
εταιρεία Eutelsat και έχει πλήρη on line εφεδρεία σε όλους τους αναμεταδότες. Τέσσερις
αναμεταδότες χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα της συνδρομητικής πλατφόρμας NOVA.
Ο συνδρομητής, πέραν των συνδρομητικών προγραμμάτων, έχει πρόσβαση και στα
τηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδονται ελεύθερα μέσω των υπολοίπων 108
αναμεταδοτών της Eutelsat, με αποτέλεσμα να έχει στη διάθεσή του ένα πολυκαναλικό
«μπουκέτο» προγραμμάτων με πάνω από 250 «τηλεοπτικές» επιλογές.
Nova αποκωδικοποιητές: Είναι η συσκευή που δίνει στο συνδρομητή τη δυνατότητα να
αποκτά πρόσβαση και να απολαμβάνει τις υπηρεσίες και τις ψηφιακές ευκολίες που η
Εταιρεία σχεδίασε και παρέχει ειδικά για αυτόν. Με τη συσκευή αυτή επιτυγχάνεται η
προστασία του μεταδιδόμενου συνδρομητικού περιεχομένου, με τη χρήση ειδικών και
προηγμένων τεχνολογιών αποκρυπτογράφησης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η υψηλού
επιπέδου ποιότητα εικόνας και ήχου. Η Εταιρεία διαθέτει, εκτός από τον απλού τύπου
αποκωδικοποιητή, και αποκωδικοποιητή εξοπλισμένο με μαγνητικό σκληρό δίσκο που
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παρέχει την επιπλέον δυνατότητα εγγραφής προγράμματος,
απολαμβάνει την ίδια στιγμή τη θέαση ενός άλλου προγράμματος.

ενώ

ο συνδρομητής

Οι συγκεκριμένοι αποκωδικοποιητές αποτελούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με
ενσωματωμένο ειδικό λογισμικό, και ανήκουν στην κατηγορία των «υβριδικών»
αποκωδικοποιητών, καθώς έχουν ενεργή εξωτερική θύρα για σύνδεσή τους στο internet,
καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν δυνατή την παροχή προς τον συνδρομητή υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας (όπως αυτή της Nova Video ON Demand). Διαθέτουν δυνατότητα
εγγραφής περιεχομένου και υψηλής ευκρίνειας επίγειο ψηφιακό δέκτη.
Υπηρεσία Nova Go: Μέρος του περιεχομένου των δορυφορικών προγραμμάτων
προσαρμόζεται τεχνικά και οδηγείται σε φορητές συσκευές που έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Σκοπός είναι η αδιάλειπτη σύνδεση του συνδρομητή με το περιεχόμενο της
αρεσκείας του, ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκεται. Η υπηρεσία μπορεί να είναι
προσβάσιμη από φορητούς υπολογιστές laptop, tablet και κινητά τηλέφωνα (smartphones
IOS ή android). Παρέχει συνδυαστικά προς τους συνδρομητές τη δυνατότητα παράλληλης
θέασης διαφορετικού προγράμματος σε διαφορετική οθόνη ή θέαση εκτός του σημείου που
είναι εγκατεστημένος ο κύριος αποκωδικοποιητής τους.
3.9.6

Καινοτομία

Η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο Τμήμα Καινοτομίας (πρώην Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης)
με αντικείμενο:
 την διαχείριση της καινοτομίας εντός της Εταιρείας
 την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων έργων που έχουν αντικείμενο την υλοποίηση των
επενδυτικών πλάνων της Εταιρείας, την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών με την
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και
 την μεταφορά τεχνογνωσίας στις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας σχετικά με τις
τελευταίες διεθνείς τεχνολογικές αλλά και εμπορικές τάσεις στους τομείς των
τηλεπικοινωνιών, του οπτικοακουστικού περιεχομένου, της επεξεργασίας δεδομένων,
της αναβάθμισης της εμπειρίας συνδρομητή, κλπ.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το ευρωπαϊκό
ερευνητικό πλαίσιο Horizon 2020. Ενδεικτικά παραδείγματα έργων στα οποία συμμετέχει η
Forthnet είναι τα Cognitus (αξιοποίηση περιεχομένου που παράγουν οι θεατές για τη
δημιουργία αναβαθμισμένης εμπειρίας θέασης) και SpeechXRays (μέθοδοι για ασφαλή
αναγνώριση χρηστών διαδικτυακών υπηρεσιών με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων π.χ.
αναγνώριση του χρήστη μέσω επεξεργασίας εικόνας, video ή φωνής).
Επίσης το Τμήμα Καινοτομίας συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα δρομολογώντας έργα τα
οποία συμβάλουν θετικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας της Εταιρείας. Παράδειγμα τέτοιου
έργου είναι η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
για τη μέτρηση της εμπειρίας του χρήστη στην υπηρεσία οπτικοακουστικού περιεχομένου
NovaGO.
To Τμήμα Καινοτομίας αποτελείται από 6 άτομα τα οποία απασχολούνται τόσο στα γραφεία
της έδρας της Εταιρείας, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, στο Ηράκλειο
Κρήτης, σε φυσική γειτνίαση και στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 1
(ΙΤΕ), όσο και στα γραφεία της διοίκησης του Εταιρείας, στην Κάντζα Παλλήνης Αττικής.
Δαπάνες καινοτομίας (σε χιλ. €)
2013
492

2014
354

2015
419

30.6.2016
141

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Οι δαπάνες του Τμήματος Καινοτομίας επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης.

1

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αποτελεί ιδρυτικό φορέα – μέτοχο της Forthnet από το 1995.
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3.9.7

Νέες δραστηριότητες/Προϊόντα

Η Εταιρεία εξελίσσει διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ανανεώνοντας τη δομή των
συνδυαστικών προγραμμάτων υπηρεσιών που προσφέρει, βελτιώνοντας και εμπλουτίζοντας
τη σύνθεση των υπηρεσιών της, ενσωματώνοντας σε αυτές καινοτόμα προϊόντα και
τεχνολογικές λύσεις αιχμής, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές
δυνατότητες και τις διεθνείς καλές πρακτικές.
Οι νέες υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές είναι:
Nova 3play:
Η προϊοντική σειρά Nova 3play αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για οικιακούς πελάτες,
καλύπτοντας ταυτόχρονα τόσο τις ανάγκες τους για επικοινωνία όσο και για ποιοτική
ψυχαγωγία – τηλεόραση και περιλαμβάνει:




Απεριόριστη ADSL πρόσβαση στο Internet,
Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά
Υπηρεσία ποιοτικής συνδρομητκής τηλεόρασης με πρόσβαση σε περισσότερα από
250 κανάλια.

Ο συνδυασμός ποιοτικών υπηρεσιών τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης δεν ήταν το
μόνο νέο στοιχείο που η Εταιρεία εισήγαγε δυναμικά στην ελληνική αγορά. Η Εταιρεία
υιοθέτησε μια καινοτόμα για τα ελληνικά εμπορικά δεδομένα της αγοράς των υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπορική δομή που παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής του
συνδυασμού υπηρεσιών που λαμβάνει ο συνδρομητής με βάση επιμέρους επιλογές
χαρακτηριστικών της υπηρεσίας. Ήδη από την αρχή του λανσαρίσματος της ανωτέρω
βασικής υπηρεσίας, ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τα ακόλουθα επιπλέον
χαρακτηριστικά επικοινωνίας και ψυχαγωγίας «χτίζοντας» τη δική του υπηρεσία Nova 3Play,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και επιθυμίες του μέσω της προσθήκης επιπλέον υπηρεσιών
(Build-Your-Own).



Υπηρεσίες Επικοινωνίας: 12 ώρες κλήσεις προς Κινητά, απεριόριστες Διεθνείς
Κλήσεις
Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας: Κανάλια Novasports, Κανάλια Nova Cinema, Κανάλια Nova
HD, Nova Adult Pack, Nova Multiview.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία, εξελίσσοντας περαιτέρω την οικογένεια υπηρεσιών Nova 3play έχει
κάνει διαθέσιμες τις παρακάτω επιλογές στους συνδρομητές της κατά το τελευταίο χρονικό
διάστημα:







Nova VDSL: Υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο internet σε
ακόμα υψηλότερες ταχύτητες, έως και 50mbps.
Απεριόριστα κινητά: Υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστων κλήσεων
από σταθερό προς κινητό
Nova Εξοχικό: Δυνατότητα παρακολούθησης των αγαπημένων προγραμμάτων
Nova στο εξοχικό των συνδρομητών, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Nova Go: Υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης, ζωντανών ή on
demand, προγραμμάτων Nova όπου βρίσκεται και όποτε επιθυμεί ο συνδρομητής
μέσω σύνδεσης WiFi. Η Εταιρεία ήδη εμπλουτίζει συνεχώς την συγκεκριμένη
υπηρεσία αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων καναλιών και τη βιβλιοθήκη σειρών
και ταινιών.
Nova On Demand: Υπηρεσία που ξεκίνησε να διατίθεται τον Ιούνιο 2016 και
προσφέρει δυνατότητα θέασης σε τηλεοπτική συσκευή, μέσω internet, ταινιών,
σειρών, αθλητικών στιγμιοτύπων, ντοκιμαντέρ, παιδικών προγραμμάτων και
εκπομπών ποικίλης ύλης κατ’ επιλογή και στο χρόνο που επιθυμεί ο συνδρομητής. Σε
αυτήν την υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται και επιλεγμένα 3D προγράμματα, κατ’
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αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά. H εν λόγω υπηρεσία αφορά στους
υφιστάμενους πελάτες 3play
Τέλος, στον τομέα των οικιακών πελατών, εντός του έτους 2016 λανσαρίστηκε η υπηρεσία
Novasports online, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να
παρακολουθούν αγώνες των ελληνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και μπάσκετ με την
καταβολή αντιτίμου ανά αθλητικό γεγονός.
Στα άμεσα σχέδια του Ομίλου, με σταθερό γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες των οικιακών
πελατών, η Εταιρεία προτίθεται να αξιοποιήσει τεχνολογικές δυνατότητες που θα
εμπλουτίζουν και θα βελτιώνουν την εμπειρία και τις δυνατότητες των συνδρομητών της,
χωρίς να αποκλείεται και η διάθεση πρόσθετων υπηρεσιών παροχής περιεχομένου μέσω
Internet. Συνεχίζοντας την πετυχημένη πορεία της υπηρεσίας Nova GO, η Εταιρεία θα
διερευνά και θα εισάγει διαρκώς υπηρεσίες που θα επιτρέπουν την on demand κατανάλωση
περιεχομένου σε διαφορετικά κοινά με διαφορετικές προτιμήσεις ως προς την οικιακή
ψυχαγωγία.
Nova 3play Professional:
Η προϊοντική σειρά Nova 3play για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χώρο αναμονής,
λανσαρίστηκε εντός του 2016 και καλύπτει ταυτόχρονα τόσο τις ανάγκες της επιχείρησης για
επικοινωνία και internet, όσο και τις ανάγκες των πελατών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια
αναμονής τους στους χώρους της επιχείρησης. Πρόκειται για το πρώτο προϊόν της Εταιρείας
που καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες αυτής της κατηγορίας των επιχειρήσεων και περιλαμβάνει:





Απεριόριστη ADSL πρόσβαση στο Internet, με ταχύτητες έως 24Mbps
Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά (αστικά/ υπεραστικά)/ κλήσεις προς κινητά σε
ανταγωνιστική τιμή
Υπηρεσία ασύρματης δημόσιας πρόσβασης στο internet
Βασική υπηρεσία ποιοτικής, συνδρομητικής τηλεόρασης με πρόσβαση σε
περισσότερα από 250 κανάλια.

Σε αυτή την βασική υπηρεσία, ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τα ακόλουθα
επιπλέον χαρακτηριστικά επικοινωνίας και ψυχαγωγίας δημιουργώντας τη δική του υπηρεσία
Nova 3Play Professional, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης ή και των πελατών
της μέσω της προσθήκης επιπλέον υπηρεσιών:
Επιπλέον υπηρεσίες Επικοινωνίας:
 Kλήσεις προς Κινητά: 1000’-2500’ χρόνου ομιλίας προς συνδρομητές κινητής
τηλεφωνίας όλων των εθνικών κινητών δικτύων
 Κλήσεις προς Διεθνής Προορισμούς: 1000’-2500’ χρόνου ομιλίας προς σταθερούς
προορισμούς σε 50 χώρες
 Επιπλέον κανάλια φωνής: 1-8 κανάλια φωνής πλέον των 2 που παρέχει η βασική
υπηρεσία
 VDSL: Απεριόριστη πρόσβαση στο Internet μέσω της νέας VDSL τεχνολογίας, όπου
είναι διαθέσιμη, με ταχύτητες έως 50Mbps
Επιπλέον υπηρεσίες Ψυχαγωγίας:
 Κανάλια Novasports: 7 κανάλια αποκλειστικού αθλητικού περιεχομένου
 Κανάλια NovaCinema: 4 κανάλια αποκλειστικού κιν/φικού περιεχομένου με ταινίες
και σειρές
 Κανάλια Nova HD: 12 κανάλια υψηλής ευκρίνειας
 Nova Multiview: Δυνατότητα παρακολούθησης διαφορετικών προγραμμάτων Nova
σε διαφορετικές τηλεοράσεις, ανεξάρτητα και ταυτόχρονα
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3.10

Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου

3.10.1 Εταιρείες που συμμετέχουν στην Εκδότρια
Η Εταιρεία είναι η απώτατη μητρική των υπολοίπων μελών του Ομίλου. Στις 30.6.2016, η
Forthnet ενοποίησε τις εταιρείες ForthCRS Α.Ε., Forthnet Media Α.Ε., ForthCRS Italia SRL,
Intervision (Services) B.V., NetMed N.V., Dikomo Investment Sarl (Luxembourg) (υπό
εκκαθάριση), Tiledrasi S.A. (Luxembourg) (υπό εκκαθάριση) και NetMed A.E. με την μέθοδο
της ολικής ενοποίησης.
Βάσει των ορισμών του ΔΠΧΑ 10, η Εταιρεία θεωρεί ότι, στις 30.6.2016, η ίδια και οι λοιπές
εταιρείες του Ομίλου δεν αποτελούσαν τμήμα έτερου ομίλου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην
παρ. 7.1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις
δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Dubai Holding Commercial
Operations Group LLC για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, η έμμεση συμμετοχή που κατείχε στη Forthnet μέσω της EITL και των
ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, κατατάσσεται ως επένδυση σε συγγενή εταιρεία
(investment in associate).
3.10.2 Εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συμμετοχές της Εταιρείας, είτε απευθείας
είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών, ως αυτές είχαν την 30.6.2016, 31.12.2015, 31.12.2014
και την 31.12.2013:
Έως την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπάρχει μεταβολή
στις συμμετοχές της Εταιρείας σε σχέση με την 30.6.2016.
α) Θυγατρικές εταιρείες
Οι θυγατρικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει άμεσα η Forthnet και περιλαμβάνονται στις
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις είναι οι εξής:

Θυγατρική
ForthCRS
Α.Ε.
Forthnet
Media Α.Ε.

Έδρα
Καλλιθέα,
Αττικής,
Ελλάδα
Κάντζα
Παλλήνης,
Αττικής,
Ελλάδα

Συμμετοχή

Μέθοδος
Ενοποίησης

Σχέση
Συμμετοχής

30.6.2016

Ολική

Άμεση

99,31%

Ολική

Άμεση

98,97%

31.12.2014

31.12.2013

99,31%

99,31%

99,31%

98,97%

98,97%

100%

31.12.2015

Στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές
Καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται επίσης η εταιρεία ForthCRS Italia SLR, η οποία είναι
θυγατρική της εταιρείας ForthCRS Α.Ε ως ακολούθως:

Θυγατρική
ForthCRS italia SLR

Έδρα
Ρώμη,
Ιταλία

Μέθοδος
Ενοποίησης

Σχέση
Συμμετοχής

Ολική

Έμμεση

Συμμετοχή
30.6.2016
100%

31.12.2015
100%

31.12.2014

31.12.2013

-

-

Η Forthnet Media, συμμετέχει άμεσα στις κάτωθι εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις ως ακολούθως:
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Εταιρεία
Intervision (Services) B.V.

Έδρα

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ολλανδία

Ολική

NetMed N.V.

Ολλανδία

Ολική
Ολική (έως
30.10.2014)

Multichoice Hellas A.E.Ε.

Ελλάδα

Σχέση
Συμμετοχής
Άμεση
Άμεση

Συμμετοχή
30.6.2015

Συμμετοχή
31.12.2015

Συμμετοχή
31.12.2014

Συμμετοχή
31.12.2013

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

-

-

9,39%

Έμμεση

Η Multichoice Hellas A.E.E. απορροφήθηκε από την Forthnet Media με ημερομηνία
ισολογισμού μετασχηματισμού 30 Ιουνίου 2014. Η τελική έγκριση της απορρόφησης από τις
αρμόδιες αρχές ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2014. Ο έτερος μέτοχος της Multichoice Hellas
A.E.E. αντάλλαξε τις μετοχές που κατείχε σε αυτήν με το 1,03% των υφιστάμενων μετοχών
της Forthnet Media, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στη Forthnet
Media να μειωθεί σε 98,97% από 100%.
Στη Forthnet Media ενσωματώνεται η NetMed N.V. στην οποία ενοποιούνται οι κάτωθι
εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:

Εταιρεία
Dikomo
Investment Sarl
(Luxembourg)
(υπό εκκαθάριση)
Tiledrasi S.A.
(Luxembourg)
(υπό εκκαθάριση)
Multichoice
Holdings
(Cyprus) Ltd
(εκκαθαρίστηκε)
Multichoice
(Cyprus) Public
Company Ltd
(εκκαθαρίστηκε)
Multichoice
Hellas A.E.Ε.
(απορροφήθηκε
από την Forthnet
Media A.E. την
η
30 Οκτωβρίου
2014)
NetMed A.E.

Σχέση
συμμετοχής

Ποσοστό
(%)

Ποσοστό
(%)

Ποσοστό
(%)

Ποσοστό
(%)

30.6.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Έδρα

Μέθοδος
Ενοποίησης

Λουξεμβούργο

Ολική

Έμμεση

100%

100%

100%

100%

Λουξεμβούργο

Ολική

Έμμεση

100%

100%

100%

100%

Κύπρος

Ολική

Έμμεση

-

-

69,02%

69,02%

Κύπρος

Ολική

Έμμεση

-

-

35,19%

35,19%

Κάντζα Αττικής,
Ελλάδα

Ολική (έως 30
Οκτωβρίου
2014)

Έμμεση

-

-

-

87%

Κάντζα Αττικής,
Ελλάδα

Ολική

Έμμεση

100%

100%

100%

100%

β) Συγγενείς εταιρείες
Η συγγενής εταιρεία στην οποία συμμετέχει η Forthnet και περιλαμβάνεται στις Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις με την μέθοδο της καθαρής θέσης είναι η εξής:
Συμμετοχή
Συγγενής
Telemedicine
Technologies S.A.

Έδρα
Παρίσι Γαλλία

Σχέση
Συμμετοχής
Άμεση

31.12.2015
21,84%

31.12.2014
21,84%

31.12.2013
24,90%

Στις 11 Απριλίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μεταβίβαση 54.031 κοινών
ονομαστικών μετοχών της Telemedicine Technologies S.A., ήτοι ποσοστό 36,48%, έναντι
τιμήματος €1. Μετά την ως άνω μεταβίβαση μετοχών, η άμεση συμμετοχή της Εταιρείας στην
Telemedicine Technologies S.A. μειώθηκε σε 24,90% και θεωρήθηκε πλέον συμμετοχή σε
συγγενή εταιρεία που ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις Ετήσιες
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Βάση του συμφωνητικού πώλησης και
αγοράς, η Εταιρεία αναγνώρισε στις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις την
ενδεχόμενη απαίτηση ποσού €346 χιλ., η οποία περιλαμβάνεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2015. Η
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Εταιρεία δεν συμμετείχε στις διαδοχικές αυξήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από τις γενικές
συνελεύσεις των μετόχων της Telemedicine Technologies S.A. εντός του 2014, του 2015 και
α’ εξαμήνου 2016 και κατά συνέπεια μειώθηκε το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της
Εταιρείας σε αυτήν μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε 15,15% την 30.6.2016.
Συνεπεία των ανωτέρω, η Telemedicine Technologies S.A. η οποία, έως το Μάρτιο του 2013,
ενοποιούνταν με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης και κατόπιν με την μέθοδο της
καθαρής θέσης έως την 31 Δεκεμβρίου 2015, στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχει αναταξινομηθεί από τις συμμετοχές σε συγγενείς
εταιρείες σε διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.
Τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου σε όλες τις θυγατρικές ταυτίζονται με τα ποσοστά
συμμετοχής της Εταιρείας.
3.11 Πληροφορίες για τις συμμετοχές της Forthnet
Η Forthnet έχει σήμερα 8 άμεσες και έμμεσες συμμετοχές, οι οποίες παρατίθενται στην
ενότητα 3.10.1.2 «Εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια» του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου. Από τις συμμετοχές αυτές, δεν υφίσταται κατά την 30.6.2016 και 31.12.2015 άμεση ή
έμμεση συμμετοχή , με λογιστική αξία (book value) που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10%
των ιδίων κεφαλαίων της Forthnet ή με αποτελέσματα που να συμβάλλουν κατά 10%
τουλάχιστον στα καθαρά κέρδη ή ζημίες της Εταιρείας ή στην περίπτωση του Ομίλου 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, με εξαίρεση την άμεση συμμετοχή της
Εταιρείας στη Forthnet Media.
Ακολούθως παρατίθεται μια σύντομη παρουσίαση της Forthnet Media.
3.11.1 FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η επωνυμία της Forthnet Media είναι «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο
διακριτικός τίτλος της είναι «FORTHNET MEDIA A.E.», και ανήκει κατά 98,97% στην Εταιρεία.
Συστάθηκε και καταχωρήθηκε την 23.4.2008 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με
την υπ’αρ. 4804/23.4.2008 Ανακοίνωση της Νομαρχίας Αθηνών Τομέα Νότιας Αθήνας. Είχε
αρχικό μετοχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρεμένο σε εξήντα
χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία. Η
έδρα της Forthnet Media είναι στην οδό Μάνης στην Παλλήνη Αττικής.
Αντικείμενο της Forthnet Media είναι μεταξύ άλλων η παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών, ήτοι η μετάδοση προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων και των συναφών με αυτά υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων με
οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (δορυφόρους, επίγειους αναμεταδότες, καλωδιακά συστήματα,
ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα, υβριδικά συστήματα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και δίκτυα
οποιουδήποτε είδους ευρυζωνικά ή μη, διαδίκτυο -INTERNET-, και γενικά οποιοδήποτε
τεχνικό μέσο ή συνδυασμό τεχνικών μέσων που υφίσταται σήμερα ή θα εφευρεθεί ή
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον που επιτρέπει την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών
υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου) και κάθε τεχνική μέθοδο (υφιστάμενη που θα
εφευρεθεί ή θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον), η παραγωγή, σύνθεση, εκπομπή και
εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο οπτικοακουστικού περιεχομένου και η παροχή των
σχετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων και άλλων συναφών υπηρεσιών, η
προμήθεια οπτικοακουστικού περιεχομένου από διαχειριστές και προμηθευτές
προγραμμάτων, η απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση συμμετοχών σε πάσης φύσεως
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων
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ενημέρωσης. η κτήση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και
διαφημιστικής ή/και χορηγικής εκμετάλλευσης αθλητικών και άλλων γεγονότων για
κωδικοποιημένη ή μη μετάδοση η χρήση ή/και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας παροχής
ηλεκτρονικών (τηλεπικοινωνιακών) υπηρεσιών, η παροχή δορυφορικών υπηρεσιών προς
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για τη μεταφορά
ραδιοτηλεοπτικών σημάτων και δεδομένων ή οποιουδήποτε συνδυασμού κειμένων ή/και
εικόνων ή/και ήχων ή/και δεδομένων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, από
δορυφορικούς σταθμούς εδάφους προς το διαστημικό τμήμα (ανοδική δέσμη) και από το
διαστημικό τμήμα προς δορυφορικούς σταθμούς εδάφους (καθοδική δέσμη) ή τερματικές
συσκευές λήψης οποιουδήποτε είδους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet Media αποφάσισε την απορρόφηση της θυγατρικής της,
Μultichoice Hellas A.E.E., με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30 Ιουνίου 2014. Η
εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 30 Οκτωβρίου 2014.
Η Forthnet Media έλαβε το 2014 άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ. για την παροχή υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και έχει υπογράψει «Σύμβαση
Παραχώρησης» με το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει του Ν. 2644/1998. Βάσει αυτής της εν ισχύ
άδειας, η Forthnet Media δικαιούται να παρέχει απ’ ευθείας στους συνδρομητές ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω δορυφόρου, με την επεξεργασία τηλεοπτικού ψηφιακού
σήματος για 15 χρόνια.
Tο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet Media κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν πλέον σε
€660.000, διαιρούμενο σε 660.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής
αξίας €1,00 εκάστη. Η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 98,97% της Forthnet Media, ενώ το
υπόλοιπο 1,03 % ανήκει στην κυπριακή εταιρεία LUMIERE TV.
Η Forthnet Media ενοποιείται στις Ετήσιες και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η αξία κτήσης της συμμετοχής την
31.12.2015 ανερχόταν σε €33.309 χιλ. και την 30.6.2016 σε €3.379 χιλ. μετά την απομείωση
της αξίας της κατά την 30.6.2016.
Η Forthnet Media διοικείται σήμερα από τετραμελές Δ.Σ., το οποίο εξελέγη από την έκτακτη
γενική συνέλευση των μετόχων της 23.11.2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από
25.11.2015 απόφασης του Δ.Σ., απαρτίζεται δε από τα ακόλουθα πρόσωπα:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ονοματεπώνυμο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Νεκτάριος Κόκκοβας
Ιωάννης Καβακλής
Αικατερίνη Κασκανιώτη

Θέση
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος ΔΣ
Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Forthnet Media είναι πενταετής και λήγει στις
23.11.2020, παρατεινόμενη αυτοδικαίως, δυνάμει του άρθρου 19, παρ. 2 του καταστατικού
της, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η επόμενη τακτική
γενική συνέλευση των μετόχων της.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονομικά στοιχεία, βάσει ΔΠΧΑ, της
Forthnet Media για τις χρήσεις 2014-2015:
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FORTHNET MEDIA Α.Ε.
σε χιλ. €
Σύνολο Ενεργητικού
Μετοχικό Κεφάλαιο

2015

2014

308.322

325.019

660

660

Ίδια Κεφάλαια

(286.139)

(239.862)

Υποχρεώσεις

594.461

564.881

Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα μετά από φόρους
Μερίσματα εισπραχθέντα από την Εταιρεία
από την εν λόγω θυγατρική

166.206
(46.465)

121.556
(444.650)

0

0

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Forthnet Media
A.E. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες είναι ελεγμένες από ανεξάρτητους Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές.

Η Forthnet Media έχει υπογράψει με την Εταιρεία συμβάσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, τηλεοπτικών κυκλωμάτων και συμβάσεις επαγγελματικής μίσθωσης /
υπομίσθωσης στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και την από 31.12.2014
σύμβαση συνεργασίας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Περαιτέρω η Forthnet Media έχει συνάψει με την Εταιρεία την από 01.01.2010 σύμβαση
συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών, ως αυτή ισχύει τροποποιημένη, για την προώθηση των
πωλήσεων των προϊόντων και υπηρεσιών τους, τη λειτουργική ενοποίηση των
δραστηριοτήτων τους και την αποδοτικότερη οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τέλος, η Forthnet Media έχει συνάψει με την Εταιρεία συμφωνητικό εκχώρησης στην πρώτη
από τη δεύτερη του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την
από 25.07.2013 σύμβαση κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων ως ισχύει
τροποποιημένη, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Forthnet και της «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αναφορικά με την αποκλειστική
μετάδοση αγώνων ποδοσφαίρου ‘Α εθνικής κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος για
την αγωνιστική περίοδο 2015-2016. Η ως άνω σύμβαση τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε στις
4.5.2015, η δε τροποποίηση-επέκταση καλύπτει τις αγωνιστικές περιόδους 2017-2018 και
2018-2019 (με την εξαίρεση των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με τις
συγκεκριμένες δύο αγωνιστικές περιόδους 2017-2018 και 2018-2019). Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω σύμβαση κεντρικής διαχείρισης βλ. αναλυτικά ενότητα
3.15.1.2 «Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης», παρ. Α «Συμβάσεις απόκτησης και
διάθεσης δικαιωμάτων περιεχομένου (i) Αθλητικό Περιεχόμενο».
Οι διεταιρικές συναλλαγές της Εταιρείας με τη Forthnet Media παρατίθενται στην ενότητα
3.20.2 «Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη σε επίπεδο Μητρικής και Ομίλου Χρήσεων 2013,
2014, 2015 και ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016».
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3.12 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγκαταστάσεις
3.12.1 Ακίνητα, Εγκαταστάσεις & εξοπλισμός
Ιδιόκτητα ακίνητα & κτιριακές εγκαταστάσεις
Η Forthnet διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο, το οποίο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 931,93 m2 επί της οδού Ατθίδων 4 στην περιοχή της Καλλιθέας, Αττικής. Το
ανωτέρω κτίριο αποτελείται από τρία (3) υπόγεια στα οποία έχουν κατασκευασθεί σαράντα
2
οκτώ (48) χώροι στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 576 m και έξι (6) ορόφους στα οποία
2
έχουν κατασκευασθεί επτά (7) οριζόντιες ιδιοκτησίες συνολικής επιφάνειας 2.837,12 m . Στο
εν λόγω κτίριο στεγάζονται και λειτουργούν τμήματα των εταιρειών του Ομίλου. Τα ανωτέρω
ακίνητα, σύμφωνα με τα από 2.6.2016 πιστοποιητικά του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, είναι
ελεύθερα βαρών, κατασχέσεων, καθώς και διεκδικήσεων.
Η αναπόσβεστη αξία των ιδιόκτητων ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου την
30.6.2016 ανήλθε σε €8.702 χιλ. (€9.623 χιλ. την 31.12.2015).
Μισθωμένα ακίνητα & κτιριακές εγκαταστάσεις
Η Forthnet έχει συνάψει την υπ΄αριθμ. 19221/11.02.2005 σύμβαση (χρηματοδοτικής)
μίσθωσης με την ALPHA LEASING Α.Ε. για τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου επί της
οδού Αντιγόνης 58 στο Περιστέρι Αττικής με διάρκεια 15 έτη (175 μισθώματα). Κατά την λήξη
της ως άνω χρηματοδοτικής μίσθωσης (10.02.2020), η Forthnet έχει δικαίωμα εξαγοράς του
ακινήτου έναντι €3. Η Forthnet δε δικαιούται να καταγγείλει για κανένα λόγο τη σύμβαση.
Επιπλέον, οι εταιρείες του Ομίλου: «NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και Forthnet Media έχουν υπομισθώσει από την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.», δυνάμει των από
26-6-1998, 31-3-1999, 11-1999, 15-6-2009 και 10-12-2010 ιδιωτικών συμφωνητικών
μίσθωσης, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ήδη ισχύουν, με εκμισθώτρια την ALPHA
LEASING Α.Ε., συγκρότημα κτιριακών εγκαταστάσεων που ευρίσκεται στην Κάντζα Παλλήνης
Αττικής, προέκταση οδού Μάνης για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019, προκειμένου να
στεγάσει σε αυτό το προσωπικό, τα μηχανήματα και τις εν γένει εγκαταστάσεις του και να
αναπτύξει τις δραστηριότητές του. Στις ως άνω εγκαταστάσεις στεγάζονται οι Διοικητικές
Υπηρεσίες του Ομίλου (κεντρικό υποκατάστημα).
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, κατά δήλωση της Εταιρείας, ο Όμιλος
μισθώνει χώρους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και σε γεωγραφικά σημεία που τον
ενδιαφέρουν, τους οποίους χρησιμοποιεί κυρίως: για τη στέγαση του ηλεκτρομηχανικού
εξοπλισμού του δικτύου ή ως τερματικά άκρα του δικτύου αναφορικά με την τηλεπικοινωνιακή
δραστηριότητα και για συνεγκατάσταση σε κέντρα εκπομπής με άλλους τηλεοπτικούς
σταθμούς αναφορικά με την τηλεοπτική δραστηριότητα και άλλες συναφείς για την λειτουργία
της Εταιρείας δραστηριότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα Αναμετάδοσης
Η Εταιρεία διαθέτει σημαντικό τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό υψηλής
τεχνολογίας, όπως μηχανήματα αναμετάδοσης, modems, Η/Υ, δρομολογητές δικτύου,
τηλεφωνικά κέντρα, συμπιεστές φωνής κλπ. Η αναπόσβεστη αξία του τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων αναμετάδοσης ανήλθε σε €129.092 χιλ. την
31.12.2015 και σε €119.362 χιλ. την 30.6.2016.
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Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων της
Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου. Τα πάγια για τα οποία έχει συναφθεί χρηματοδοτική
μίσθωση παραμένουν στην κυριότητα των εκμισθωτών. Η αναπόσβεστη αξία των
αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων παγίων του Ομίλου κατά την
30.6.2016 ανήλθε σε €54.115 χιλ. (€58.922 χιλ. την 31.12.2015).
3.12.2 Ασφαλιστικές Καλύψεις
Η Εταιρεία δηλώνει ότι ασφαλίζει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου με συνολικό
ποσό ασφαλιζομένων κεφαλαίων που ανέρχεται σε €110.759 χιλ.
Ο Όμιλος έχει προβεί σε ασφάλιση των πάγιων περιουσιακών του στοιχείων κατά παντός
κινδύνου σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των σχετικών ασφαλιστηρίων
συμβολαίων για την περίοδο έως 1.9.2016, η ισχύς των οποίων θα ανανεωθεί πριν την εν
λόγω λήξη σύμφωνα με πάγια πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος. Ειδικότερα, ο Όμιλος
ασφαλίζει αφενός τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία όπως ακίνητα, έπιπλα, ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και μηχανολογικό εξοπλισμό δικτύου, είτε αυτά βρίσκονται σε εγκαταστάσεις του
Ομίλου, είτε σε εγκαταστάσεις πελατών ή λοιπών τρίτων και αφετέρου, τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία τρίτων, για τα οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικών συμβάσεων την ευθύνη
ασφάλισής τους. Η κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρεία GENERALI HELLAS και
καλύπτει σε περίπτωση ζημιών, πυρκαγιάς κλπ. για τα κτίρια βάσει «Αξίας Αντικατάστασης
Καινουργούς» κατά 100%. Επίσης κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρεία
GENERALI HELLAS και καλύπτει σε περίπτωση ζημιών, πυρκαγιάς κλπ : α) για τον
εξοπλισμό /περιεχόμενο των κτιρίων για την τρέχουσα εμπορική αξία κατά 100% και β) για τα
μηχανήματα ηλικίας μέχρι 3 ετών την «Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς» κατά 100% και γ)
για τα μηχανήματα ηλικίας άνω των 3 ετών την τρέχουσα εμπορική αξία κατά 100%. Η ως
άνω ασφάλιση δεν καλύπτει διαφυγόντα κέρδη ούτε πάγια έξοδα συνεπεία επέλευσης των
καλυπτόμενων κινδύνων.
Επιπλέον των ανωτέρω, από την ασφαλιστική εταιρεία ΑΧΑ για το κτίριο στον Κολωνό
(χρηματοδοτική μίσθωση) παρέχεται κάλυψη, ποσού €1.878.777, κατά κατανομαζομένων
κινδύνων με βάση το τρέχον κατασκευαστικό κόστος.
Επίσης, σημειώνεται ότι έχει συναφθεί ομαδικό ασφαλιστήριο (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
ασφάλεια ζωής, κλπ.) με την ασφαλιστική εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ για όλο το προσωπικό
του Ομίλου (βλ. αναλυτικά ενότητα 3.24 «Υπάλληλοι» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας ασφαλιζόμενων αξιών πάγιων περιουσιακών στοιχείων ανά
εταιρεία του Ομίλου. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι ασφαλίσεις για κτιριακές
εγκαταστάσεις τρίτων που μισθώνει ο Όμιλος (μισθώσεις και χρηματοδοτικές μισθώσεις) και
για τις οποίες έχει αναλάβει δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, την ευθύνη ασφάλισής τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜENO*

FORTHNET

FORTHNET
MEDIA
Α.Ε.

ΝΕΤΜΕD
FORTH
CRS

Ποσά σε €
ΚΤΙΡΙΑ
& ΚΤΙΡ.ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

11.200.000

8.000.000

0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

70.760.000

18.498.523

ΣΥΝΟΛΟ

81.960.000

26.498.523

ΣΥΝΟΛΑ

19.200.000

1.500.000

0
800.000

1.500.000

800.000

110.758.523

91.558.523

* δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλισμένες αξίες εμπορευμάτων καθώς δεν αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή

3.12.3 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
H Εταιρεία χρησιμοποιεί τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών της προς το κοινό αλλά και για την κάλυψη των δικών της τηλεπικοινωνιακών
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αναγκών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο
κάθε είδους εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η Forthnet είναι σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα και φέρει το σήμα CE. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από την Forthnet Media
για την εκ μέρους της παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ομοίως συμβατός
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα
ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρει το σήμα CE.
Ο Όμιλος επίσης χρησιμοποιεί και διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για λήψη από το κοινό των
παρεχόμενων υπηρεσιών δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στην άδειά της και την ειδική νομοθεσία περί συνδρομητικής τηλεόρασης. Ο εξοπλισμός είναι
σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρει το σήμα CE.
Ο ραδιοεξοπλισμός και οι σταθμοί βάσης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των ως άνω
σκοπών των εταιρειών του Ομίλου είναι, σύμφωνα με την νομοθεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, εφοδιασμένοι επιπλέον με τις
απαραίτητες γνωματεύσεις της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Δημοκρίτου) καθώς
και τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, με τις οποίες διασφαλίζεται προληπτικά η μη
υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ιοντίζουσες και μη
ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την αποφυγή όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν συμβληθεί με το αναγνωρισμένο συλλογικό σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και την
εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, για την εναλλακτική διαχείριση όλων των κατηγοριών
ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οικιακής και μη οικιακής
προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ιστορικών αποβλήτων, τα οποία διακινούν στην
ελληνική αγορά, ως εκ της δραστηριότητάς τους.

3.13 Άδειες Εκμετάλλευσης & Λειτουργίας - Σήματα
Οι ακόλουθες άδειες εκμετάλλευσης & λειτουργίας – σήματα είναι σημαντικά για την
επιχειρηματική δραστηριότητα ή/και την κερδοφορία του Ομίλου.
3.13.1 Άδειες εκμετάλλευσης
Η Εταιρεία είναι αδειοδοτημένη υπό καθεστώς γενικών αδειών από την Ε.Ε.Τ.Τ., δυνάμει του
«Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 676/41/20.12.2012 ΦΕΚ Β’ 298/14.2.2013) για
τη λειτουργία σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, σταθερού δικτύου ασύρματης
πρόσβασης, σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούμενου από ασυρματικές
μικροζεύξεις, δικτύου οπτικών ινών, και για την παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικής
Πρόσβασης, Μετάδοσης Δεδομένων, Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας, Τηλεματικής /
Τηλεμετρίας - ραδιοεντοπισμού, τηλεηχοπληροφόρησης, ενοποίησης φωνής και δεδομένων
για ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα και κλειστές ομάδες χρηστών, τηλεφωνικών υπηρεσιών καθώς
και υπηρεσιών φωνής μέσω Πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου.
3.13.1.1 Άδειες Forthnet
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 περί “Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλων διατάξεων”, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1, εδ. ιγ του νόμου αυτού αρμόδια
αρχή για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών είναι η Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις
«Γενικές Άδειες» και εκδίδει «Κανονισμούς» με τους οποίους ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και
ιδίως η διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Καταχώρισης», ο καθορισμός όρων παροχής
υπηρεσιών υπό καθεστώς «Γενικής Άδειας», η τροποποίηση των όρων αυτών, η επιβολή
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τελών και η τροποποίηση τους. Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που εγκαθίδρυσε ο Ν.4070/2012 , σε συνδυασμό με τον «Κανονισμό Γενικών Αδειών», η
Forthnet είναι αδειοδοτημένη να εγκαταστήσει και λειτουργήσει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
προκειμένου να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η Forthnet έχει υποβάλλει στην
Ε.Ε.Τ.Τ. τη σχετική «Δήλωση Καταχώρισης» προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό το νέο καθεστώς. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
6694/Φ300/22.3.2016 επιστολή της με θέμα ”Βεβαίωση Κατοχής Γενικής Άδειας” η Ε.Ε.Τ.Τ.
έχει καταχωρηθεί στο «Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών» της Ε.Ε.Τ.Τ. με αριθμό μητρώου 97-004 για την παροχή δραστηριοτήτων
«Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», υπό καθεστώς «Γενικής Άδειας»,
με κωδικούς:
Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας της Επιχείρησης FORTHNET A.E. [A.M. 97-004 ]
Α0101

Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο

Α0103

Δίκτυο Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης

Α0104

Μικροκυματικό Δίκτυο Κορμού

Α0105

Δίκτυο Οπτικών Ινών

Α0106

Εκμίσθωση Οπτικών Ινών (Dark Fiber)

Α0401

Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού συμπεριλαμβανομένων των WLAN

Β0101-Σ

Παροχή Μισθωμένων Γραμμών

Β0102-Σ

Εκμίσθωση χωρητικότητας

Β0103-Σ

Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN)

Β0104-Δ

Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Β0104-Σ

Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Β0201-Σ

Μετάδοση δεδομένων

Β0202-Σ

SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service)

Β0203-Σ

Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας

Β0204-Σ

Παροχή υπηρεσιών τηλεματικής / τηλεμετρίας-ραδιοεντοπισμού

Β0401-Σ

Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotex)

Β0403-Σ

SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) Προστιθέμενης
Αξίας

Β0601-Σ

Λειτουργία Δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών

Β0602-Σ

Παροχή πυλών (gateways) μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων

Β0701-Δ

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο

Β0701-Ν

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο

Β0701-Σ

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο

Β0801-Δ
Β0801-Σ

Μετάδοση ηχητικών ή/και τηλεοπτικών σημάτων μεταξύ εγκαταστάσεων επιχειρήσεων
ευρυεκπομπής (Broadcasting Companies)
Μετάδοση ηχητικών ή/και τηλεοπτικών σημάτων μεταξύ εγκαταστάσεων επιχειρήσεων
ευρυεκπομπής (Broadcasting Companies)

Β0901-Σ

Παροχή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών

Β0905-Σ

Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου

Β0906-Σ

Υπηρεσίες Τηλεφωνικών Υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις μέσω Προπληρωμένων Καρτών

Β0907-Σ

Υπηρεσίες αυτόματης επανάκλησης (Call-back)

Β0910-Κ

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου

Β0910-Σ

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου
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Η κωδικοποίηση των υπηρεσιών, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α του
«Κανονισμού Γενικών Αδειών», όπως εκάστοτε ισχύει.
Η αδειοδότηση της Εταιρείας υπό το καθεστώς «Γενικής Άδειας» είναι αόριστης διάρκειας και
ισχύει μέχρις ανακλήσεως από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 11 του «Κανονισμού
Γενικών Αδειών».
Δυνάμει του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι ο πάροχος
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της «Γενικής Άδειας», των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/και αριθμών καθώς και ότι παραβιάζει υποχρεώσεις
που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κοινοποιεί
στον πάροχο την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις
του στο πλαίσιο της σχετικής ακρόασης ή/και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της και ύστερα από
προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων δύναται να απαιτήσει την παύση της
παράβασης και να λάβει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση
της συμμόρφωσης και να επιβάλλει μία ή περισσότερες κυρώσεις μεταξύ των οποίων
σύσταση, πρόστιμο ή/και αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων σε περίπτωση σοβαρών
και επανειλημμένων παραβάσεων.
3.13.1.2 «FORTH-CRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» και διακριτικό τίτλο
“Forth-CRS”
Η αδειοδότηση της FORTH-CRS υπό το καθεστώς του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» είναι
αόριστης διάρκειας και ισχύει μέχρις ανακλήσεως από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η FORTH-CRS έχει
υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη σχετική «Δήλωση Καταχώρησης» προκειμένου να παρέχει
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6693/Φ300/22.3.2016
επιστολή της η Ε.Ε.Τ.Τ. με θέμα «Βεβαίωση Κατοχής Γενικής Άδειας» βεβαιώνει ότι η
FORTH-CRS έχει καταχωρηθεί στο «Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» της Ε.Ε.Τ.Τ. με αριθμό μητρώου 01-280 για την παροχή
δραστηριοτήτων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, υπό καθεστώς
«Γενικής Άδειας», με κωδικούς:
Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας της Επιχείρησης Forth-CRS (A.M. 01-280)
Β0103-Σ

Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN)

Β0201-Σ

Μετάδοση δεδομένων

Β0203-Σ

Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας

Β0204-Σ

Παροχή υπηρεσιών τηλεματικής – τηλεμετρίας – ραδιοεντοπισμού

Β0601-Σ

Λειτουργία Δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών

Β0602-Σ

Παροχή πυλών (gateways) μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων

Β0701-Σ

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο

Η κωδικοποίηση των υπηρεσιών, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α του
Κανονισμού Γενικών Αδειών».
Η FORTH-CRS είναι κάτοχος Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού της
Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τον Νόμο 2160/1993, τον ν.
393/1976 και την 514701/31.8.1994 απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ, με αριθμό 0206Ε60000061501.
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3.13.1.3 «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ,
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον
διακριτικό τίτλο «FORTHNET MEDIA Α.Ε.»
Α. Ε.Ε.Τ.Τ.
Η Forthnet Media είναι αδειοδοτημένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 να
εγκαταστήσει και λειτουργήσει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο προκειμένου να παρέχει
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η Forthnet Media έχει υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη σχετική
«Δήλωση Καταχώρισης» προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό
το νέο καθεστώς. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6691/Φ300/22.3.2016 επιστολή της η Ε.Ε.Τ.Τ. με
θέμα ”Βεβαίωση Κατοχής Γενικής Άδειας” βεβαιώνει ότι η Forthnet Media έχει
καταχωρηθεί στο «Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»
της Ε.Ε.Τ.Τ. με αριθμό μητρώου 10-163 για την παροχή δραστηριοτήτων «Δικτύων ή/και
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», υπό καθεστώς «Γενικής Άδειας», με κωδικούς:
Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας της Επιχείρησης FORTHNET MEDIA
A.E. [A.M. 10-163 ]
Α0104

Μικροκυματικό Δίκτυο Κορμού

A0301

Δίκτυα σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας και δεδομένων

Β0201-Δ

Μετάδοση δεδομένων

Β0801-Δ

Μετάδοση ηχητικών ή/και τηλεοπτικών σημάτων μεταξύ εγκαταστάσεων
επιχειρήσεων ευρυεκπομπής (Broadcasting Companies)

Β0802-Δ

Αναμετάδοση σημάτων ευρυεκπομπής (Broadcasting)

Η κωδικοποίηση των υπηρεσιών, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α του
«Κανονισμού Γενικών Αδειών» όπως εκάστοτε ισχύει.
Η αδειοδότηση της Forthnet Media υπό το καθεστώς Γενικής Άδειας είναι αόριστης διάρκειας
και ισχύει μέχρις ανακλήσεως από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 11 του «Κανονισμού
Γενικών Αδειών».
Δυνάμει του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι ο πάροχος
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της Γενικής Άδειας, των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/και αριθμών καθώς και ότι παραβιάζει υποχρεώσεις
που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κοινοποιεί
στον πάροχο την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις
του στο πλαίσιο της σχετικής ακρόασης ή/και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της και ύστερα από
προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων δύναται να απαιτήσει την παύση της
παράβασης και να λάβει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση
της συμμόρφωσης και να επιβάλλει μία ή περισσότερες κυρώσεις μεταξύ των οποίων
σύσταση, πρόστιμο ή/και αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων σε περίπτωση σοβαρών
και επανειλημμένων ως άνω παραβάσεων.
Επιπλέον, η εταιρεία MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία
απορροφήθηκε την 30.10.2014 από την Forthnet Media, είχε υποβάλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη
σχετική «Δήλωση Καταχώρισης» προκειμένου να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
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Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας της Επιχείρησης MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ
ΑΕΕ (Α.Μ. 07-201)
Β0802-Δ

Αναμετάδοση σημάτων ευρυεκπομπής (Broadcasting)

Β0802-Σ

Αναμετάδοση σημάτων ευρυεκπομπής (Broadcasting)

Β0803-Κ

Διανομή σημάτων ευρυεκπομπής

Β0803-Ν

Διανομή σημάτων ευρυεκπομπής

Β0803-Σ

Διανομή σημάτων ευρυεκπομπής

Κατά δήλωση της Forthnet Media, αναφορικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στη Γενική Άδεια της απορροφηθείσας Multichoice, αν και
αυτή τη στιγμή δεν παρέχονται στην πράξη (πλην αυτής με κωδικό Β-0802Δ που
περιλαμβάνεται και στη Γενική Άδεια της Forthnet Media), η εταιρεία έχει εγκαίρως
ενημερώσει την Ε.Ε.Τ.Τ. για τη συγχώνευση και απορρόφηση της Multichoice από αυτήν και
προχωρά άμεσα στις απαιτούμενες τυπικές ενέργειες (υποβολή τυπικής δήλωσης
καταχώρισης) προς την Ε.Ε.Τ.Τ. για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών αυτών στη Γενική
Άδεια της Forthnet Media και τη διαγραφή της Multichoice από το Μητρώο Παρόχων Δικτύων
και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ..
Περαιτέρω, η δραστηριότητα της Forthnet Media διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2644/1998
ως τροποποιηθείς ισχύει, για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών. H παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών υπάγεται,
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος, στον άμεσο έλεγχο του κράτους και συνιστά
δημόσια λειτουργία. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύνταγμα άμεσο έλεγχο του
Κράτους στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με
την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων. Δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 1 περιπτ. α’ του Ν.
2863/2000 “Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες διατάξεις” το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί,
ανανεώνει και ανακαλεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στους νόμους
2328/1995 και 2644/1998. Η Forthnet Media υπέβαλε την υπ’ αριθμ. 2567/7.3.2014 σχετική
αίτηση περί χορήγησης αδείας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω δορυφόρου. Κατόπιν ελέγχου ότι υφίστανται όλες οι εκ του άρθρου 6 του Ν.
2644/1998 νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας, το Ε.Σ.Ρ.
αποφάσισε τη χορήγηση στην Forthnet Media της άδειας παροχής συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου με τη χρήση της ψηφιακής
μεθόδου μετάδοσης (Αρ. Απόφ. ΕΣΡ 118/28.4.2014, ΦΕΚ Β/1492/6.6.2014). Βάσει σχετικής
διάταξης της ανωτέρω απόφασης και της σχετικής πρόβλεψης των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 1 του Ν. 2644/1998, η Forthnet Media υπέγραψε εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας των έξι (6) μηνών, και συγκεκριμένα την 11.8.2014, την Σύμβαση Παραχώρησης
με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία προβλέπει έναντι της παραχώρησης της εν λόγω δημόσιας
λειτουργίας οικονομικά ανταλλάγματα προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου. Η
δεκαπενταετής άδεια που χορηγήθηκε στην Forthnet Media με την ανωτέρω απόφαση του
Ε.Σ.Ρ. για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω
δορυφόρου με τη χρήση της ψηφιακής μεθόδου μετάδοσης λήγει την 5 Ιουνίου του έτους
2029.
Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Ν. 2644/1998, της νομοθεσίας της Ε.Έ. και του
διεθνούς δικαίου που διέπουν την παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς
και των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ε.Σ.Ρ. δύναται με απόφαση του να επιβάλλει
μία ή περισσότερες κυρώσεις μεταξύ των οποίων σύσταση για συμμόρφωση, πρόστιμο,
προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική διακοπή της μετάδοσης συγκεκριμένης
εκπομπής που μεταδίδεται από την κάτοχο της άδειας ή/και προσωρινή αναστολή της ισχύος
ή ανάκληση της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2644/1998 σε συνδυασμό με άρθρο
4 του Ν. 2863/2000. Η επιβολή προσωρινής αναστολής ισχύος της άδειας έχει ως αυτοδίκαιη
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συνέπεια την ισόχρονη αναστολή της λειτουργίας της σύμβασης παραχώρησης και αντίστοιχα
η επιβολή ανάκλησης της άδειας έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την οριστική λύση αυτής.
Περιστασιακά η εταιρεία αιτείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. την άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
(ραδιοζεύξεις), προκειμένου να μεταδίδει τα τηλεοπτικά της προγράμματα.
Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η Forthnet Media, η οποία απορρόφησε την εταιρεία με την επωνυμία «NETMED HELLAS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΤΜΕD
HELLAS», υποκατέστησε πλήρως τη δεύτερη ως οιονεί καθολική διάδοχος αυτής και ως εκ
τούτου απέκτησε την άδεια αυτής για την εκπομπή ενός επίγειου αναλογικού συνδρομητικού
τηλεοπτικού προγράμματος (για το κανάλι τότε FILMNET, NOVACINEMA), καθώς και την
Άδεια για την λειτουργία ενός δεύτερου επίγειου αναλογικού συνδρομητικού προγράμματος
(τότε SUPERSPORT, NOVASPORTS1). Οι εν λόγω άδειες έχουν παραχωρηθεί για αόριστη
διάρκεια με την υπ’ αρ. Πρωτ. 16570/Ε/3108/22-7-2003 Απόφαση του Υπουργού Τύπου &
ΜΜΕ, κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 19, καθώς και των λοιπών διατάξεων, του
Ν.3051/2002.
Σε συνέχεια της ψήφισης του Ν.3592/2007 και της έκδοσης της ΚΥΑ 21161/2008 για τη
μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, η Forthnet Media είχε διακόψει την επίγεια
αναλογική μετάδοση του σήματός της και μετέδιδε τα τηλεοπτικά της συνδρομητικά
προγράμματα NOVACINEMA, NOVASPORTS μέσω της επίγειας ψηφιακής μεθόδου
επεξεργασίας του σήματος, δυνάμει των ανωτέρω αδειών. Ήδη με την Απόφ. ΕΣΡ
118/28.4.2014, (ΦΕΚ Β/1492/6.6.2014) χορηγήθηκε στην Forthnet Media άδεια παροχής
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου με τη χρήση
της ψηφιακής μεθόδου μετάδοσης και τα προγράμματα της εκπέμπονται μόνο μέσω της
ψηφιακής δορυφορικής μεθόδου, διακόπτοντας πλέον την μετάδοση των προγραμμάτων σε
επίγεια ψηφιακή μορφή.
3.13.1.4 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΞΗΡΑΣ FORTHNET A.E. KAI FORTHNET
MEDIA A.E.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1, περιπτ. λα’ του Ν. 4070/2012 και τη διάταξη
του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2801/2000, αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των αδειών
κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών,
είναι η Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας
κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις
ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των
αδειών. Το νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών ξηράς
περιλαμβάνεται ιδίως στο άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και στα άρθρο 30 και 31 του Ν.
4070/2012. Περαιτέρω, η διαδικασία της εν λόγω αδειοδότησης προβλέπεται στην υπ’ αριθμ.
661/2/19.7.2012 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. με τίτλο «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών
στην Ξηρά» (ΦΕΚ Β’ 2529/17.9.2012) και στην υπ’ αριθμ. 174610/1.9.2014 Υπουργική
Απόφαση με τίτλο «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τους Σταθμούς Βάσης Κινητής
Τηλεφωνίας» (ΦΕΚ Β’ 2498/19.9.2014).
Κατά το άρθρο 10 του «Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά», η άδεια
κατασκευής κεραίας ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση
παύσης της «Γενικής Αδείας», ενόψει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια, οριστικής
ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην εν
λόγω κεραία, τελεσίδικης ανάκλησης χορηγηθείσας έγκρισης ή θετικής γνωμάτευσης άλλης
υπηρεσίας που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας,
έγγραφης ειδοποίησης περί παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας ιδίως εκείνης που
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σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, των δασικών εκτάσεων και αρχαιοτήτων, και
αιτιολογημένης οριστικής απόρριψης της μελέτης που αποτελεί προαπαιτούμενο για την
εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας.
3.13.2

Σήματα

Οι εταιρείες του Ομίλου Forthnet έχουν καταχωρήσει συνολικά τα παρακάτω 90 εμπορικά
σήματα, εκ των οποίων 67 «Ημεδαπά Σήματα» στην αρμόδια Εθνική Αρχή (Τμήμα Σημάτων
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,)
6 Σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUIPO) και 17 «Αλλοδαπά Σήματα» (Κυπριακά) στο Τμήμα Εμπορικών Σημάτων
του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τα σήματα των εταιρειών του
Ομίλου ισχύουν τα ακόλουθα:
Forthnet AE

FORTH-CRS
FORTHNET MEDIA Α.Ε.
(FM)

32 Ημεδαπά Σήματα

1 Σήμα της Ε.Ε.
4 Ημεδαπά Σήματα
2

Αμετάκλητη Καταχώρηση. Σημειώνεται ότι την
5.5.2016 έληξε η προστασία ενός εκ των 32
σημάτων.
Αμετάκλητη καταχώρηση.
Αμετάκλητη Καταχώρηση.

31 Ημεδαπά Σήματα

Αμετάκλητη Καταχώρηση.

17 Αλλοδαπά
(Κυπριακά) Σήματα3

Αμετάκλητη Καταχώρηση.

5 Σήματα της Ε.Ε.

Αμετάκλητη Καταχώρηση.

3.14 Νομοθετικό πλαίσιο
Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται γενικότερα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί
Ανωνύμων Εταιρειών» και από τις ισχύουσες διατάξεις του χρηματιστηριακού δικαίου και του
δικαίου της κεφαλαιαγοράς, όπως αυτές προβλέπονται ενδεικτικά στις διατάξεις του
Κανονισμού Χ.Α., των νόμων 3016/2002, 3340/2005, 3401/2005, 3371/2005 και 3556/2007,
την εν γένει εμπορική και εταιρική νομοθεσία, όπως και τη νομοθεσία περί ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.
3.14.1 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Στον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφαρμόζεται το ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό
πλαίσιο, κορμό του οποίου αποτελούν οι κάτωθι κοινοτικές οδηγίες:

2

Εκ των 31 Ημεδαπών Σημάτων, τα 8 είχαν αρχική δικαιούχο την εταιρεία MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και 1 την
εταιρεία NETMED HELLAS Α.Ε., οι οποίες, αμφότερες, συγχωνεύθηκαν δια απορρόφησης από την FORTHNET
MEDIA, που είναι σήμερα δικαιούχος των εν λόγω σημάτων, ως καθολική διάδοχος. Επισημαίνεται ότι εκκρεμεί η
τυπική μεταβολή στο αρμόδιο Υπουργείο του ονόματος του δικαιούχου των ως άνω σημάτων, καθώς στα τηρούμενα
βιβλία ή/και αρχεία σημάτων εμφαίνονται ακόμη ως δικαιούχοι οι απορροφηθείσες εταιρείες.

3

Εκ των 17 Αλλοδαπών (Κυπριακών) Σημάτων, τα 5 είχαν αρχική δικαιούχο την εταιρεία NETMED HELLAS Α.Ε.,
που συγχωνεύθηκε δια απορρόφησης από την FORTHNET MEDIA, η οποία είναι σήμερα δικαιούχος των εν λόγω
σημάτων, ως καθολική διάδοχος. Επισημαίνεται ότι εκκρεμεί η τυπική μεταβολή στο αρμόδιο Γραφείο Εμπορικών
Σημάτων του ονόματος του δικαιούχου των ως άνω σημάτων, καθώς στα τηρούμενα αρχεία σημάτων εμφαίνεται
ακόμη ως δικαιούχος η απορροφηθείσα εταιρεία.
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α) 2002/19/ΕΚ «σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους» (Οδηγία για την πρόσβαση),
β) 2002/20/ΕΚ «σχετικά με την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών» (Οδηγία για την αδειοδότηση),
γ) 2002/21/ΕΚ «σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών» (Οδηγία Πλαίσιο)
δ) 2002/22/ΕΚ «σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον
αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Οδηγία καθολικής υπηρεσίας) ,
ε) 2002/58/ΕΚ «σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)
στ) 2002/77/ΕΚ «σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
Με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ (‘Better Regulation Directive’) έχουν ήδη τροποποιηθεί οι
Οδηγίες 2002/21/EΚ, 2002/19/EΚ και 2002/20/EΚ, ενώ με την Οδηγία 2009/136/EC (‘Citizens’
Rights Directive’) έχουν τροποποιηθεί οι Οδηγίες 2002/22/EC και 2002/58/EC αναφορικά με
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επίσης, με τον Κανονισμό (ΕΚ) No 1211/2009 συστήθηκε το
«Σώμα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών», το οποίο απαρτίζεται από τους επικεφαλείς των
«Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών» των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και έχει σημαντικές
γνωμοδοτικές και συντονιστικές αρμοδιότητες. Επιπλέον, έχουν εκδοθεί και ισχύουν με άμεση
εφαρμογή στα Κράτη Μέλη οι Κανονισμοί (ΕΚ) 531/2012 και 2015/2120 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις χρεώσεις περιαγωγής, την τεχνολογική
ουδετερότητα των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την καθολική υπηρεσία και τα σχετικά
δικαιώματα των χρηστών.
Στην Ελλάδα ο βασικός νόμος που διέπει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
είναι ο Ν. 4070/2012 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Ο Ν. 4070/2012, έχει
ενσωματώσει τις Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ με τις οποίες τροποποιήθηκε το
κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4070/2012 , ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ, η οποία αποτελεί την Εθνική
Ρυθμιστική Αρχή σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική
αρχή με έδρα την Αθήνα και απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Σύμφωνα
με το άρθρο 12 παρ. 1, εδ. ιγ του Ν. 4070/2012, η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για την αδειοδότηση
των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, ασκεί
κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις «Γενικές Άδειες» και εκδίδει «Κανονισμούς» με τους οποίους
ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και ιδίως η διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Καταχώρισης», ο
καθορισμός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς «Γενικής Άδειας», η τροποποίηση των
όρων αυτών, η επιβολή τελών και η τροποποίηση τους. Στα πλαίσια του νέου καθεστώτος, η
παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται υπό καθεστώς
«Γενικής Άδειας» καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς των «Ειδικών Αδειών». Όμως
όσον αφορά τη χρήση σπάνιων πόρων (ραδιοσυχνότητες, αριθμοί) προβλέπεται διαδικασία
χορήγησης από την Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών υπό
4
όρους που απαριθμούνται σε σχετικό παράρτημα του προαναφερθέντος «Κανονισμού
Γενικών Αδειών». Αυτός ο κανονισμός ρυθμίζει όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις «Γενικές
Άδειες», και με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων
μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέσμης από «Εναλλακτικό
Πάροχο Επικοινωνίας» στους έλληνες καταναλωτές.
4

Μέρος Β΄, Παράρτημα VII «Όροι που δύνανται να συνοδεύουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων και αριθμών», του Ν. 4070/2012
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Η Ε.Ε.Τ.Τ., μεταξύ άλλων, μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 3959/2011 σε σχέση με την άσκηση των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των
άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον
Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001), και δύναται να ζητεί τη συνδρομή της Επιτροπής
Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο. Επιπλέον, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει
κανονιστικές ή ατομικές πράξεις, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια
σε σχέση με τις αρμοδιότητές που της δίδονται από τον νόμο. Έχει δε την αρμοδιότητα,
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4070/2012 σε περίπτωση παραβάσεως της κείμενης
νομοθεσίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ή μη πλήρωσης υποχρέωσης ή παραβάσεως
όρων «Γενικών Αδειών», των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/και αριθμών, των
ειδικών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία να επιβάλλει διοικητικές
κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται πρόστιμα μέχρι €3.000.000 και αναστολή ή ανάκληση
των δικαιωμάτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας
υπό καθεστώς «Γενικής Άδειας», καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων
σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε
περίπτωση επιβολής ποινών σύμφωνα με τον Ν. 3959/2011.
Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις «Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» προβλέπει διαδικασία ορισμού και
ανάλυσης των αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την
Ε.Ε.Τ.Τ. (άρθρα 41-45 του Κεφαλαίου Ε’ με τίτλο “Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην
αγορά” του Ν. 4070/2012). Αποτέλεσμα της διαδικασίας ορισμού και ανάλυσης των αγορών
είναι ο εντοπισμός των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις επιμέρους σχετικές αγορές και η
επιβολή ενδεδειγμένων κανονιστικών υποχρεώσεων που ορίζονται από το ισχύον εθνικό και
κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Κατά την ανάλυση αυτή των
«σχετικών αγορών», η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τη Σύσταση της
Επιτροπής της Ε.Ε. 2014/710/ΕΚ για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση, σύμφωνα με την
οδηγία πλαίσιο 2002/21/ΕΚ, τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της για
την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά, καθώς και τις
αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού.
Οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4070/2012 ρυθμίζουν ως ένα βαθμό τις διαδικασίες για την
χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στους παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι
κοινόχρηστοι. Οι σχετικές διατάξεις του νόμου συμπληρώνονται από την υπ’ αριθμ.
725/23/04.01.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων
Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».
Πριν από τη λήψη μέτρων που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, η Ε.Ε.Τ.Τ.
μπορεί να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη
δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το άρθρου 17 του Ν.
4070/2012.
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κατάλληλες υποχρεώσεις στις
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σημαντική ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διάθεσης υπηρεσιών
στο ευρύ κοινό. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση
τιμολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα
συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4070/2012.
Επιπλέον το άρθρο 46 του Ν. 4070/2012 ορίζει πως, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους παρόχους για την παροχή πρόσβασης
και διασύνδεσης σε άλλες επιχειρήσεις.
Για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται μεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή
/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια σχετικά με τις
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υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νέο νόμο ή και τις αποφάσεις και τους κανονισμούς
της Ε.Ε.Τ.Τ. προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4070/2012 διαδικασίες επίλυσης
διαφορών Επίσης, προβλέπονται διαδικασίες επίλυσης διασυνοριακής διαφοράς σε
περίπτωση που υφίσταται διαφορά μεταξύ ελληνικής και επιχείρησης εγκατεστημένης σε άλλο
Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ενώ, με το άρθρο 36 του ίδιου νόμου συνιστάται και θεσμός μόνιμης
διαιτησίας.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η εισαγωγή μηχανισμού προσφυγής κατά κυρωτικών ή ατομικών
αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. οι οποίες πλέον υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης
αντίστοιχα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ενώ κατά κανονιστικών αποφάσεων
της Ε.Ε.Τ.Τ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες δεν εξαντλείται στις ανωτέρω κοινοτικές οδηγίες και το βασικό νόμο,
Συμπληρωματικά και κατά περίπτωση εφαρμόζονται και άλλα νομοθετήματα (όπως ο Ν.
2801/2000 για την αδειοδότηση κεραιών που αναφέρεται ανωτέρω υπό 3.12.2), καθώς και
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντα και εφαρμοστικά νομοθετήματα, όπως προεδρικά διατάγματα
και υπουργικές αποφάσεις. Επιπροσθέτως, ειδικότερα ζητήματα στο πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ενδεικτικώς η αδειοδότηση, αριθμοδότηση,
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, καθολική υπηρεσία, κοστολογικός έλεγχος,
δικαιώματα διέλευσης, ακεραιότητα δικτύων, μισθωμένες γραμμές, διασύνδεση, ανάλυση
αγορών, χονδρική ευζωνική πρόσβαση, ρυθμίζονται συμπληρωματικά και ειδικότερα από
κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. Για περισσότερες
πληροφορίες και εκτενή ανάλυση του ισχύοντος νομοθετικού-ρυθμιστικού πλαισίου στον
τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της
Ε.Ε.Τ.Τ.
και
συγκεκριμένα:http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Greek
Law/ και http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/.

3.14.2 Συνδρομητική Τηλεόραση
Ο βασικός νόμος που διέπει την παροχή συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών είναι
ο Ν. 2644/1998, τόσο σε σχέση με τους αδειούχους παροχής τέτοιων υπηρεσιών όσο και με
τους διαχειριστές/προμηθευτές προγράμματος. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
συνδρομητική τηλεόραση συμπληρώνεται (είτε ευθέως είτε αναλογικά) από την εφαρμογή
συγκεκριμένων διατάξεων του Ν. 2328/1995 σχετικά με το «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής
τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και
άλλες διατάξεις», το Ν.2863/2000 και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών», την Υ.Α. 6138/Ε/17.03.2000 σχετικά με την κατάταξη και τη
σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων, το Ν. 3310/2005 αναφορικά με τα «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων», το Ν. 3592/2007 σχετικά με τη «Συγκέντρωση και
αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», το Π.Δ. 109/2010 για
την «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία
κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την
τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων»,
και το Ν. 3905/2010 για την «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης», όπως το
ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και ισχύει.
Συμπληρωματικά, και στο βαθμό που τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές
μεταδόσεις, εμπίπτουν στην έννοια του «Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», όπως και οι
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υπηρεσίες μετάδοσης σε τέτοια δίκτυα ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, εφαρμόζονται
συμπληρωματικά και οι συναφείς διατάξεις του Ν.4070/2012.
Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2251/1994 για την «Προστασία του
Καταναλωτή» καθώς και οι διατάξεις του Ν.2121/1993 σχετικά με την «Προστασία της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας», ειδικά δε οι διατάξεις εκείνες που σχετίζονται με την αναμετάδοση
των προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.
Τέλος, η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους (συνδρομητικών υπηρεσιών) θεωρείται
προστατευόμενη υπηρεσία και ως τέτοια προστατεύεται από το Π.Δ. 343/2002, με το οποίο
εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των
υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους.
Εποπτεύουσες ανεξάρτητες αρχές είναι αφενός το Ε.Σ.Ρ., το οποίο είναι υπεύθυνο για την
τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, αναφορικά με το μεταδιδόμενο περιεχόμενο, και
αφετέρου η Ε.Ε.Τ.Τ., αναφορικά με τα θέματα των παρόχων δικτύων μετάδοσης
ραδιοτηλεοπτικών σημάτων και συναφών υπηρεσιών, διαχείρισης φάσματος συχνοτήτων,
αδειοδότησης για την κατασκευή κεραιών, αδειοδότησης/χορήγησης δικαιώματος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων κλπ., κατά τα προβλεπόμενα από τους Ν. 3592/2007 και Ν. 4070/2012.
3.15 Σημαντικές Συμβάσεις
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικές συμβάσεις, εντός και εκτός βασικού
πλαισίου δραστηριότητας, στις οποίες συμβάλλονται η Εταιρεία ή οι λοιπές εταιρείες του
Ομίλου.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει εξάρτηση από εμπορικές, βιομηχανικές ή χρηματοοικονομικές
συμβάσεις, η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή την
κερδοφορία της κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών, πλην αυτών που
περιγράφονται κατωτέρω στην ενότητα 3.15.1 «Συμβάσεις που είναι σημαντικές για την
επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου».
Περαιτέρω, η Εταιρεία, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου, για τα δύο αμέσως
προηγούμενα έτη, δεν είχαν συνάψει σημαντικές συμβάσεις (υπό την έννοια της ανάληψης,
από την πλευρά της Διοικήσεως, δεσμευτικών υποχρεώσεων), (εκτός από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους), ούτε η Εταιρεία ή οποιοδήποτε
μέλος του Ομίλου έχουν συνάψει συμβάσεις (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο δραστηριοτήτων τους), που περιέχουν διατάξεις δυνάμει των οποίων θα
επηρεαζόταν η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή κερδοφορία τους, με εξαίρεση α) τη
σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Alpha Leasing, όπως περιγράφεται στην ενότητα
3.15.2.1 «Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης», και β) τις συμβάσεις των Υφιστάμενων
ΚΟΔ για τις οποίες η Εταιρεία και αντίστοιχα η Forthnet Media έχουν αναλάβει υποχρεώσεις
τις οποίες οφείλουν να τηρήσουν καθ΄όλη τη διάρκεια αυτών των δανείων, όπως αυτές
περιγράφονται στην ενότητα 3.15.2.2 «Δανειακές Συμβάσεις».
3.15.1 Συμβάσεις που είναι σημαντικές για την επιχειρηματική δραστηριότητα του
Ομίλου
Ο Όμιλος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή/και την
κερδοφορία του από τις ακόλουθες εν ισχύ συμβάσεις:
3.15.1.1 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
i.

Συμβάσεις Διασύνδεσης
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Η εταιρεία FORTHNET Α.Ε. συνάπτει συμβάσεις διασύνδεσης με παρόχους
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αντικείμενο των συμβάσεων είναι ο τερματισμός κλήσεων
από και προς το δίκτυο του αντισυμβαλλόμενου και εν γένει η ρύθμιση σχέσεων μεταξύ των
μερών αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις διασύνδεσης των δικτύων τους στo
πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών τηλεπικοινωνιακών αδειών.
Η συνήθης διάρκεια των συμβάσεων είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
μετά την πάροδο του έτους.
Σύμφωνα τόσο με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4070/2012) αλλά και το προηγούμενο (Ν.
3431/2006), με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλεται στους παρόχους
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που έχουν χαρακτηρισθεί από αυτήν ως επιχειρήσεις με
Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, υποχρέωση δημοσίευσης Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς
υπηρεσίας πρόσβασης ή διασύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, η Προσφορά Αναφοράς, όπως
κάθε φορά τροποποιείται, υπερισχύει της οικείας σύμβασης διασύνδεσης. Προβλέπεται η
δυνατότητα τροποποίησης των συμβάσεων διασύνδεσης, ώστε το περιεχόμενο τους να
συμμορφώνεται με το περιεχόμενο της εκάστοτε ισχύουσας εγκεκριμένης από την Ε.Ε.Τ.Τ.
«Προσφοράς Αναφοράς», εφόσον κατά τα ανωτέρω υφίσταται. Επίσης, προβλέπεται
δυνατότητα καταγγελίας με τους συνήθεις για τέτοιου είδους συμβάσεις όρους.
Η Εταιρεία έχει υπογράψει τις ακόλουθες συμβάσεις διασύνδεσης:
 Την από 7.5.2009 σύμβαση διασύνδεσης με την ΟΤΕ Α.Ε. όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, συμμορφούμενη προς το περιεχόμενο της ισχύουσας
Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης της ΟΤΕ Α.Ε., όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ τεύχος Β 442/2015.
 Την από 31.7.2009 σύμβαση διασύνδεσης για παροχή ειδικών υπηρεσιών με την
COSMΟΤΕ Α.Ε. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, συμμορφούμενη προς το
περιεχόμενο της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης της COSMΟΤΕ
Α.Ε., όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β 19/2011.Την από 7.5.2010
σύμβαση διασύνδεσης με την COSMΟΤΕ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
συμμορφούμενη προς το περιεχόμενο της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς
Διασύνδεσης της COSMΟΤΕ Α.Ε., όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β
19/2011.
 Την από 4.6.2013 σύμβαση διασύνδεσης με την WIND όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει, συμμορφούμενη προς το περιεχόμενο της ισχύουσας Προσφοράς
Αναφοράς Διασύνδεσης της WIND, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β
22/2011. Η ως άνω σύμβαση αφορά την διασύνδεση του δικτύου σταθερής
τηλεφωνίας της Εταιρείας με το δίκτυο κινητής τηλεφωνία της WIND.
 Την από 18.11.2011 σύμβαση διασύνδεσης δικτύων σταθερής τηλεφωνίας με την
WIND, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Την από 18.12.2002 σύμβαση διασύνδεσης με την VODAFONE, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, συμμορφούμενη προς το περιεχόμενο της ισχύουσας
Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης της VODAFONE, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ τεύχος Β 20/2011.
 Την από 6.8.2010 σύμβαση διασύνδεσης δικτύων σταθερής τηλεφωνίας με την CYTA
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει.
 Την
από
2.7.2014
σύμβαση
διασύνδεσης
με
την
CYTA
ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ως άνω σύμβαση αφορά την
διασύνδεση του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας της Εταιρείας με το δίκτυο κινητής
τηλεφωνία της CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 Την από 15.4.2009 σύμβαση διασύνδεσης με την HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Όλες οι ανωτέρω συμβάσεις καταγγέλλονται σύμφωνα με τις συνήθεις για παρόμοιες
συμβάσεις προϋποθέσεις (π.χ. παραβίαση όρων, πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση ή
ανάκληση άδειας του άλλου μέρους, κλπ).
Περαιτέρω, υπάρχει πρόβλεψη για προσωρινή διακοπή των παρεχομένων υπηρεσιών σε
περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των τελών διασύνδεσης στην πλειοψηφία των
συμβάσεων διασύνδεσης.
ii.

Σύμβαση Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

Η FORTHNET Α.Ε. έχει συνάψει συμβάσεις με την ΟΤΕ Α.Ε. με αντικείμενο την παροχή στην
Εταιρεία υπηρεσιών πλήρως αδεσμοποίητης και μεριζόμενης Πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο, Υποβρόχο, Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητο Βρόχο, Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητο
Βρόχο light και Συνεγκατάστασης. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τους όρους
της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον
Τοπικό Βρόχο & τις Σχετικές Υπηρεσίες, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με τις εκάστοτε
απόφασεις Ε.Ε.Τ.Τ., ως ισχύουν.
Σήμερα βρίσκεται σε ισχύ η υπ’αριθμ 2638/ 22.11.2015 σύμβαση με την ΟΤΕ Α.Ε. με το ως
άνω αντικείμενο. Οι σχετικές υπηρεσίες και οι συναφείς ευκολίες παρέχονται σύμφωνα με
τους όρους της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον
Τοπικό Βρόχο & τις Σχετικές Υπηρεσίες, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με την υπ’αριθμ.
675/09/11.12.12 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., ως αυτή ισχύει τροποποιημένη.
Η διάρκεια της συμβάσεως είναι ενός έτους, μετά δε την πάροδο του έτους η σύμβαση
μετατρέπεται αυτομάτως σε αορίστου χρόνου. Η σύμβαση λύεται με αμοιβαία συμφωνία των
μερών. Μετά δε, την τροπή της σε αορίστου χρόνου, καταγγέλλεται είτε με τακτική καταγγελία
ή με έκτακτη καταγγελία για σπουδαίο λόγο.
iii.

Συμβάσεις υπηρεσιών χονδρικής με ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής σύμφωνα με την εκάστοτε
Προσφορά Αναφοράς, η οποία εγκρίνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.
Οι συμβάσεις ερμηνεύονται και τροποποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των
εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. προσφορών αναφοράς ώστε το περιεχόμενο τους να
συμμορφώνεται με το περιεχόμενο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και της εγκεκριμένης
από την Ε.Ε.Τ.Τ. Προσφοράς Αναφοράς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας επί συγκεκριμένων
τροποποιήσεων, υποβάλλεται αίτημα επίλυσης στην Ε.Ε.Τ.Τ. (άρθρο 18 του Ν. 3431/2006).
Η Εταιρεία έχει συνάψει τις ακόλουθες συμβάσεις μισθωμένων γραμμών χονδρικής με την
ΟΤΕ Α.Ε. (έκαστη η «Σύμβαση»):

Την υπ’αριθμ. 1847/10.6.2010 Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών Χονδρικής
Ευρυζωνικής Πρόσβασης
Η Σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης
προς την FORTHNET προκειμένου η τελευταία να μπορεί να καθορίζει τα δικά της
προϊόντα ADSL χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή του ΟΤΕ
Οι υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης περιλαμβάνουν:
i.

Την παροχή υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ (Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση στο
δίκτυο ADSL του ΟΤΕ) που αφορά τη δικτυακή σύνδεση μεταξύ των
εγκαταστάσεων της FORTHNET και τον ΕΕΑΠ (Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής
Απομακρυσμένης Πρόσβασης) κάλυψης του τελικού χρήστη και
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ii.

Την παροχή υπηρεσίας ΑΡΥΣ (Ασύμμετρος Ρυθμός Σύνδεσης) που αφορά
την πρόσβαση ADSL μεταξύ του τελικού χρήστη και του ΕΕΑΠ

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου.
Η Σύμβαση τροποποιείται δίχως περαιτέρω διατύπωση ώστε το περιεχόμενο της να
συμμορφώνεται με το περιεχόμενο της εκάστοτε ισχύουσας εγκεκριμένης από την
Ε.Ε.Τ.Τ. Προσφοράς Αναφοράς (εν προκειμένω ισχύει η Προσφορά Αναφοράς για
την παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης ΟΤΕ 2011, όπως έχει
εγκριθεί με την υπ’ άριθ. απόφαση ΕΕΤΤ 654/11 (ΦΕΚ 1846/Β/2012 και έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ άριθ. απόφαση ΕΕΤΤ 729/01 (ΦΕΚ 2405/Β/2014) η οποία
και υπερισχύει της Σύμβασης.
Η Σύμβαση λύεται με έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία της FORTHNET, αλλά και με
έγγραφη καταγγελία για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο.


Την υπ’αριθμ. 1938/18.6.2010 Σύμβαση Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών
Η Σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών
υπηρεσιών ΧΕΓ πρόσβασης PSTN και ISDN-BRA του δικτύου του ΟΤΕ, (σύμφωνα
με την «Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών 2007» εγκριθείσα με
την υπ’ αριθμ. 478/115/6.5.2008 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., ΦΕΚ 988/Β’/28.5.2008) και
ψηφιακών υπηρεσιών μέσω ΧΕΓ πρόσβασης PSTN και ISDN-BRA από τον ΟΤΕ
στην FORTHNET. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της,
μετά την πάροδο της οποίας παρατείνεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.
Η Σύμβαση και τα Παραρτήματά της ερμηνεύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και
της εγκεκριμένης από την Ε.Ε.Τ.Τ. Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ που υπερισχύει
της Σύμβασης.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση για
σπουδαίο λόγο.



Την υπ’αριθμ. 2615/23.3.2015 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών
Χονδρικής («Κύρια Σύμβαση»)
Η Κύρια Σύμβαση αφορά στην χονδρική παροχή/μίσθωση υπηρεσιών Μισθωμένων
Γραμμών Χονδρικής (Αναλογικής, SDH/PDH Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Ethernet)
από τον ΟΤΕ στην FORTHNET, σύμφωνα με την Προσφορά Αναφοράς η οποία έχει
εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 697/21/18.7.2013 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ
1875/Β’/31.7.2013) και υπηρεσίες συνεγκατάστασης, σύμφωνα με την προσφορά
αναφοράς ΑΠΤΒ και Συναφών Υπηρεσιών.
Η ελάχιστη διάρκεια της Κύριας Σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της,
μετά την πάροδο των οποίων μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.
Η Κύρια Σύμβαση και τα Παραρτήματά της ερμηνεύονται βάσει της κείμενης
νομοθεσίας και της εγκεκριμένης από την Ε.Ε.Τ.Τ. Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ
για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και των εκάστοτε τροποποιήσεών
της, που σε κάθε περίπτωση υπερισχύει της Κύριας Σύμβασης.
Προβλέπονται όμοιοι λόγοι καταγγελίας με την ως άνω με αριθμό 1938/18.6.2010
Σύμβαση Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών.



Την υπ’αριθμ. 2624/25.6.2015 Ειδική Σύμβαση Παροχής Κυκλωμάτων HIGH SPEED
ETHERNET από 200 Mbps και μέχρι 1000 Mbps
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Ο ΟΤΕ θα παρέχει στη Forthnet αστικά και υπεραστικά κυκλώματα High Speed
Ethernet με χωρητικότητες μεγαλύτερες των 200 Mbps και μέχρι 1000 Mbps,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κύριας Σύμβασης. Κάθε κύκλωμα
High Speed Ethernet παρέχεται με δέσμευση ελάχιστης παραμονής ίση με 6 μήνες
από την παράδοσή του, όπως ορίζεται στην Κύρια Σύμβαση και δύναται να
παραταθεί για 18, 24 ή 36 μήνες με αίτημα της FORTHNET.
Πέραν των ανωτέρω συμβάσεων, η Εταιρεία συνάπτει συμβάσεις με λοιπούς παρόχους.
iv.

Συμβάσεις Χρήσεως Χωρητικότητας (Capacity Use Agreement)



Η Forthnet έχει συνάψει με την LAN MED Nautilus Ltd (εκδοχέας της αρχικής
συμβαλλόμενης (Μediterranean Nautilus LTD, με ισχύ από 1.7.2010), την από
21.12.2001 σύμβαση χρήσης χωρητικότητας (Capacity Use Agreement) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο της συμβάσεως είναι η χορήγηση στη
FORTHNET (i) δικαιώματος χρήσης χωρητικότητας στο ψηφιακό καλωδιακό
δίκτυο οπτικών ινών (the digital fiber optic cable network) της LAN MEDNautilus
Ltd και (ii) υπηρεσιών λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και επισκευής του
δικτύου (ΟΑ&Μ Services). Αυτή η σύμβαση ισχύει έως και την 31.12.2022.
Προβλέπονται συνήθεις λόγοι καταγγελίας όπως ενδεικτικά πτώχευση
αντισυμβαλλόμενου, παράβαση από την Forthnet ουσιώδους όρου και μη
θεραπεία αυτής εντός τασσομένης προθεσμίας. Η Forthnet έχει επίσης συνάψει
την από Ιούλιο 2012 σύμβαση για μίσθωση χωρητικότητας με τη Mediterranean
Nautilus Greece SA (Capacity Master Lease Agreement).



Η Forthnet έχει συνάψει με την INTEROUTE BULGARIA JSCo την από
15.6.2010 σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακών και βοηθητικών υπηρεσιών.
Αντικείμενο είναι η παροχή από την FORTHNET προς την INTEROUTE
BULGARIA JSCo τηλεπικοινωνιακών και βοηθητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών
μήκους κύματος (FORTHNET Wavelength Service) η οποία συνίσταται σε
Ελεύθερα (Unprotected) Κυκλώματα που μεταφέρουν τηλεπικοινωνιακή κίνηση
(telecommunications traffic) μεταξύ σταθερών σημείων διαρκή υποστήριξη της
υπηρεσίας. Η διάρκεια αυτής της σύμβασης είναι πενταετής και θα ανανεώνεται
για 12 μήνες κατά το χρόνο λήξης της διάρκειας και εν συνεχεία μέχρι να
καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος. Η σύμβαση καταγγέλλεται σύμφωνα με τις
συνήθεις για παρόμοιες συμβάσεις προϋποθέσεις.



Η Forthnet έχει συνάψει με την Eutelsat S.A. την από 7.1.2014 σύμβαση για την
διανομή, σε Ελλάδα και Κύπρο, της Tooway™ Service. Η παρεχόμενη υπηρεσία
αφορά σε διαδραστικές δορυφορικές υπηρεσίες (interactive satellite services)
που βασίζονται στην τεχνολογία ViaSat® Surfbeam 2™, με σκοπό την παροχή IP
ευρυζωνικών συνδέσεων σε οικιακούς πελάτες και παρέχεται μέσω του
δορυφόρου της Eutelsat ΚΑ-SAT 9A. Η διάρκεια της συμβάσεως ορίστηκε έως
την 31.3.2016, μετά την πάροδο της οποίας τράπηκε σε αορίστου χρόνου με
δικαίωμα καταγγελίας από τα μέρη με προηγούμενη εξάμηνη έγγραφη
γνωστοποίηση. Η σύμβαση καταγγέλλεται σύμφωνα με τις συνήθεις για
παρόμοιες συμβάσεις προϋποθέσεις. Η Forthnet έχει επίσης συνάψει με την
Eutelsat S.A. την από 14.11.2014 σύμβαση για την παροχή πρόσβασης στο
ίντερνετ για επαγγελματίες πελάτες δια της παροχής της υπηρεσίες B2B
Επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω δορυφόρου ΚΑ-SAT στην Ελλάδα. Η διάρκεια
της συμβάσεως ορίστηκε έως την 31.3.2016, μετά την πάροδο της οποίας
τράπηκε σε αορίστου χρόνου με δικαίωμα καταγγελίας από τα μέρη με
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προηγούμενη εξάμηνη έγγραφη γνωστοποίηση. Η σύμβαση καταγγέλλεται
σύμφωνα με τις συνήθεις για παρόμοιες συμβάσεις προϋποθέσεις.
v.

Συμβάσεις αμοιβαίας παραχώρησης χρήσης υποδομών οπτικών ινών

Η Forthnet έχει συνάψει τις ακόλουθες Συμβάσεις - Πλαίσιο για την χρήση με τον όρο της
αμοιβαιότητας της αναγκαίας υποδομής για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικής ίνας: Με την
VODAFONE την από 30.7.2007 Σύμβαση – Πλαίσιο όπως ισχύει τροποποιημένη, με την
WIND την από 12.3.2010 Σύμβαση – Πλαίσιο όπως ισχύει τροποποιημένη και με την
HELLAS ON LINE την από 1.7.2012 Σύμβαση – Πλαίσιο. Οι όροι καταγγελίας των άνω
συμβάσεων είναι συνήθεις. Η Forthnet έχει επίσης συνάψει την από 20.2.2012 σύμβαση
αμοιβαίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των υποδομών οπτικών ινών με την CYTA
HELLAS και τις συνδεδεμένες με αυτή από 20.2.2012 και από 17.6.2013 συμβάσεις
αμοιβαίας παραχώρησης τηλεπικοινωνιακής χωρητικότητας. Οι συμβάσεις καταγγέλλονται με
συνήθεις όρους.
Η Forthnet έχει επίσης συνάψει της από 21.11.2006 σύμβαση-πλαίσιο (Framework
Agreement) με την VODAFONE για την παροχή από την τελευταία υπηρεσιών σχετικών με το
δίκτυο μη φωτιζόμενων οπτικών ινών (Dark Fibre Cable Network).
3.15.1.2 Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
Α) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η FORTHNET έχει συνάψει με τη «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» την από 25.7.2013 Σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης
Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων (Ελλάδας) («Σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης»), για τις
αγωνιστικές περιόδους 2015-2016 και 2016-2017 (για τη γεωγραφική περιοχή της
Ελλάδας) αναφορικά με τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης και
εκμετάλλευσης των αγώνων και των στιγμιοτύπων του πρωταθλήματος της Super
League για την ως άνω γεωγραφική περιοχή. Η Σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης
τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε στις 4.5.2015, η δε τροποποίηση-επέκταση καλύπτει τις
αγωνιστικές περιόδους 2017-2018 και 2018-2019 (με την εξαίρεση των εντός έδρας
αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με τις συγκεκριμένες δύο αγωνιστικές περιόδους
2017-2018 και 2018-2019).
2. Οι εταιρείες που έχουν άμεση συμβολή με τη λειτουργία της συνδρομητικής ψηφιακής
δορυφορικής πλατφόρμας “NOVA”, έχουν υπογράψει με διάφορες εταιρείες συμβάσεις
είτε απόκτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου είτε συμβάσεις συνεργασίας. Μεταξύ
άλλων έχουν υπογραφεί οι ακόλουθες συμβάσεις:
i. Το από 3.8.2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της FORTHNET και της FORTHNET
MEDIA, βάσει του οποίου η πρώτη παραχώρησε περαιτέρω στη δεύτερη τα
αποκλειστικά δικαιώματα κάλυψης των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου ανδρών της SuperLeague για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016,
όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης.
ii. Η από 25.7.2013 Σύμβαση Διαφημιστικών Αντιπαροχών και Χορηγίας της
FORTHNET MEDIA με τη «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε στις 4.5.2015
και καλύπτει τις αγωνιστικές περιόδους 2015-16, 2016-17, 2017-18 και 2018-19,
αναφορικά με τις διαφημιστικές-χορηγικές αντιπαροχές που περιγράφονται αναλυτικά
σε αυτήν τη σύμβαση.
iii. Η από 25.7.2013 Σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων (για τις
γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου και της Αλβανίας) της FORTHNET MEDIA με τη
«ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που
καλύπτει τις αγωνιστικές περιόδους 2015-2016 και 2016-2017 (για την Κύπρο και την
Αλβανία) αναφορικά με τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης και
εκμετάλλευσης των αγώνων και των στιγμιοτύπων του πρωταθλήματος της Super
i.
1.
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iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

League για τις ως άνω γεωγραφικές περιοχές. Η ως άνω σύμβαση τροποποιήθηκε
και επεκτάθηκε στις 4.5.2015 και καλύπτει, πλέον και τις αγωνιστικές περιόδους
2017-2018 και 2018-2019. Δια της εν λόγω τροποποίησης-επέκτασης
παραχωρούνται στη FORTHNET MEDIA τα αποκλειστικά δικαιώματα κάλυψης όλων
των αγώνων του πρωταθλήματος της Super League για τις ως άνω γεωγραφικές
περιοχές (με την εξαίρεση των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ).
Η από 19.8.2015 Σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων για όλες
τις γεωγραφικές περιοχές της υφηλίου, εκτός της Ελλάδας, Κύπρου και Αλβανίας,
ανάμεσα στη FORTHNET MEDIA και τη «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δια της οποίας παραχωρήθηκαν αποκλειστικά στη
FORTHNET MEDIA τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης των
αγώνων και των στιγμιοτύπων του πρωταθλήματος της Super League σε ολόκληρη
την υφήλιο (πλην Ελλάδας, Κύπρου και Αλβανίας) για τις αγωνιστικές περιόδους
2015-2016 και 2016-2017.
Η από 8.7.2013 Σύμβαση Παραχώρησης – Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών
Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε στις 25.6.2015,ανάμεσα
στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ) και
αρχικά τις δώδεκα από τις δεκατέσσερις ομάδες –μέλη του (ΚΑΕ) και με την από
25.6.2015 τροποποίηση τις έντεκα ομάδες –μέλη του (ΚΑΕ), με την FORTHNET
MEDIA, δια της οποίας η FORTHNET MEDIA απέκτησε σε παγκόσμιο επίπεδο το
δικαίωμα μετάδοσης όλων των εντός έδρας αγώνων και στιγμιοτύπων των
συμβαλλόμενων ΚΑΕ που συμμετέχουν στο Ελληνικό Πρωτάθλημα ανώτατης
κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών (Α1 Εθνική Κατηγορία) των αγωνιστικών
περιόδων 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017.
Η από 2.9.2014 Σύμβαση Παραχώρησης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων όπως αυτή
τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε την 12.11.2014 και ακολούθως την 1.4.2015, μεταξύ
της FORTHNET MEDIA και της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, δια της οποίας η FORTHNET
MEDIA A.E. απέκτησε σε παγκόσμιο επίπεδο το δικαίωμα μετάδοσης όλων των εντός
έδρας αγώνων και στιγμιοτύπων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο του
Ελληνικού Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών
των αγωνιστικών περιόδων 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017.
Το από 31.12.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων
καλαθοσφαίρισης της FORTHNET MEDIA A.E. με την ανώνυμη εταιρεία ASSET
OGILVY διά της οποίας η FORTHNET MEDIA A.E. απέκτησε δικαιώματα κάλυψης
της διοργάνωσης Euroleague Basketball στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και
της Κύπρου για τις αγωνιστικές περιόδους 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017.
Η από 29.4.2016 Τροποποίηση και Επέκταση της από 19.7.2013 Σύμβασης
Παραχώρησης Δικαιωμάτων Τηλεοπτικής Μετάδοσης με την Ένωση Σωματείων
Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), δια της οποίας η FORTHNET MEDIA διατηρεί
και για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, το αποκλειστικό δικαίωμα μετάδοσης των
αγώνων και στιγμιοτύπων του πρωταθλήματος volley της Α1 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών, σε παγκόσμιο επίπεδο (με την εξαίρεση των δικαιωμάτων internet, που
αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο).
Το από 17.3.2016 συμφωνητικό δια του οποίου η FORTHNET MEDIA ΑΕ επέκτεινε
για τις αγωνιστικές περιόδους 2016-2017 και 2017-2018 το δικαίωμα αποκλειστικής
μετάδοσης των αγώνων του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα
και την Κύπρο.
Η από 25.2.2016 σύμβαση δια της οποίας η FORTHNET MEDIA ΑΕ απέκτησε σε
αποκλειστική βάση, για τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, το δικαίωμα μετάδοσης
των αγώνων του Αγγλικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για τις αγωνιστικές περιόδους
2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.
Η από 29.3.2016 σύμβαση δια της οποίας η FORTHNET MEDIA ΑΕ απέκτησε σε
αποκλειστική βάση, για τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, το δικαίωμα μετάδοσης
160

xii.

xiii.

xiv.

ii.

των αγώνων του Ιταλικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για τις αγωνιστικές περιόδους
2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, καθώς και το δικαίωμα μετάδοσης των
αγώνων του Ιταλικού Super Cup του 2016 και 2017.
Η από Μαρτίου 2016 σύμβαση δια της οποίας η FORTHNET MEDIA ΑΕ απέκτησε σε
αποκλειστική βάση, για τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, το δικαίωμα μετάδοσης
των Τελικών αγώνων του Ισπανικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για τις αγωνιστικές
περιόδους 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, καθώς και το δικαίωμα μετάδοσης
των αγώνων του Ισπανικού Super Cup του 2016, 2017 και 2018.
Η FORTHNET MEDIA A.E. έχει συνάψει με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
(Cyta) την από Φεβρουαρίου 2015 Συμφωνία Διάθεσης Περιεχομένου, με την οποία η
FORTHNET MEDIA A.E. παραχωρεί στη Cyta το δικαίωμα ένταξης και διάθεσης των
συνδρομητικών προγραμμάτων NOVASPORTS και NOVACINEMA μέσω της
συνδρομητικής υπηρεσίας Cytavision, στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας,
μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2017, με δυνατότητα επέκτασης για ένα επιπλέον έτος.
Η FORTHNET MEDIA A.E. έχει συνάψει με τηλεοπτικούς φορείς συμβάσεις
παραχώρησης δικαιωμάτων για την έναντι οικονομικού ανταλλάγματος προβολή
στιγμιότυπων αθλητικών γεγονότων μέσω των τηλεοπτικών τους σταθμών.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
1. Η FORTHNET MEDIA υπογράφει κατά καιρούς συμβάσεις με τα μεγαλύτερα
παγκοσμίως θεματικά κανάλια (π.χ. ενδεικτικά αναφέρονται τα FOX Life, FOX, FOX
SPORTS, NATIONAL GEOGRAPHIC, HISTORY CHANNEL, BOOMERANG,
DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, EUROSPORT, E! ENTERTAINMENT,
κ.α.), τα οποία εντάσσει στην συνδρομητική ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα
“NOVA”.
2. Η FORTHNET MEDIA υπογράφει κατά καιρούς συμβάσεις με ιδιωτικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης για την ένταξη του τηλεοπτικού τους
προγράμματος στις συνδρομητικές της υπηρεσίες.

iii. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ STUDIOS
Η FORTHNET MEDIA έχει συνάψει, μέσω της συγγενούς εταιρείας του Ομίλου, Intervision
(Services) B.V., αποκλειστικές συμβάσεις οπτικοακουστικού περιεχομένου με κάποια από τα
μεγαλύτερα κινηματογραφικά studios του κόσμου (ενδεικτικά αναφέρονται WARNER BROS,
COLUMBIA/SONY, TWENTIETH CENTURY FOX, HBO κ.α.) καθώς και με τους
μεγαλύτερους τοπικούς διανομείς οπτικοακουστικού περιεχομένου (Odeon S.A., Spentzos
S.A.), για την προμήθεια σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στην ελληνική και Κυπριακή
Επικράτεια των μεγαλύτερων κινηματογραφικών επιτυχιών και τηλεοπτικών σειρών, που
έχουν κατακτήσει τις πρώτες θέσεις στο Box Office τόσο των Η.Π.Α. όσο και των χωρών της
Ευρώπης αλλά και των υπολοίπων ανεπτυγμένων χωρών.
Β) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τέσσερις (4) Συμβάσεις παροχής Χωρητικότητας Δορυφόρου με EUTELSAT S.A.
Την 18.3.2008 υπεγράφησαν μεταξύ της Γαλλικής εταιρείας EUTELSAT S.A. (εφεξής η
«EUTELSAT») και της FORTHNET MEDIA, ως καθολικής διαδόχου της αρχικώς
συμβαλλομένης Synergestic Network Developments S.A. (SYNED), τέσσερις (4) συμβάσεις
παροχής δορυφορικής χωρητικότητας (Allotment Agreement), όπως αυτές έχουν
τροποποιηθεί, βάσει των οποίων η πρώτη μισθώνει χώρο στο δορυφόρο για την ανοδική
ζεύξη (uplink) και την καθοδική ζεύξη (downlink) των προγραμμάτων της ψηφιακής
δορυφορικής δέσμης NOVA. H διάρκεια των συμβάσεων ορίστηκε έως την 17.12.2020. Η
κάθε σύμβαση αφορά διαφορετικό αναμεταδότη. Η σύμβαση καταγγέλλεται με συνήθεις
όρους.
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3.15.1.3 Δίκτυο πωλήσεων – Διανομής
Η Εταιρεία, στα πλαίσια προώθησης και εξυπηρέτησης υλοποίησης των παρεχόμενων
υπηρεσιών της, συνάπτει κατά καιρούς συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) για το δίκτυο
Καταστημάτων της, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας με συνεργάτες σε ολόκληρη την
Ελλάδα, καθώς και συμβάσεις συνεργασίας με εμπορικούς συνεργάτες οι οποίοι διενεργούν
πωλήσεις μέσω εξωτερικών τηλεφωνικών κέντρων (call centers).
3.15.1.4 Τεχνολογικός εξοπλισμός / Υποδομή
i. Σύμβαση Πλαίσιο για την Παροχή Τεχνολογίας IMS με την HUAWEI
TECHNOLOGIES S.A.
Η Forthnet έχει υπογράψει «Σύμβαση Πλαίσιο για την Παροχή Τεχνολογίας IMS» (Frame
Contract for the Provision of IMS Technology) με την HUAWEI TECHNOLOGIES S.A.
(εφεξής η «HUAWEI»). Η HUAWEI παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες «Υποσυστήματος
Πολυμέσων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου» (IP Multimedia Subsystem, εφεξής «IMS») και
συμφώνησε να παραδώσει στην FORTHNET ένα δίκτυο IMS για την εγκατάσταση του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου της FORTHNET στην Ελλάδα. Η εν λόγω σύμβαση θέτει τους
όρους που η FORTHNET θα παραγγέλνει και η HUAWEI θα προμηθεύει/παρέχει
προϊόντα και υπηρεσίες (εξοπλισμού, λογισμικού, εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών)
που σχετίζονται με την τεχνολογία IMS. Η διάρκεια της συμβάσεως είναι πενταετής, με
δυνατότητα ανανέωσης για πέντε ακόμα έτη. Στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης έχει
υπογραφεί μεταξύ των ίδιων ως άνω συμβαλλομένων και σύμβαση συντήρησης της
τεχνολογίας IMS. Η σύμβαση αυτή είναι τριετούς διάρκειας, με αυτόματη ανανέωση 1
έτους κάθε φορά, εκτός εάν καταγγελθεί εγγράφως σε ορισμένο χρονικό διάστημα πριν
την λήξη της παράτασης. Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει τους συνήθεις για παρόμοιες
συμβάσεις όρους καταγγελίας.
ii. Σύμβαση Συντήρησης Web TV με την HUAWEI TECHNOLOGIES S.A.
Η FORTHNET έχει υπογράψει σύμβαση συντήρησης του διαδικτυακού τηλεοπτικού
δικτύου της (εφεξής «Web TV») με την HUAWEI. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η HUAWEI έχει
εγκαταστήσει και παραδώσει στην FORTHNET μία πλατφόρμα Web TV, η εν λόγω
σύμβαση θέτει τους όρους παροχής υπηρεσιών συντήρησης εκ μέρους της HUAWEI για
λογαριασμό της FORTHNET (Τεχνική Υποστήριξη, Υποστήριξη Λογισμικού και
Υποστήριξη Εξοπλισμού) που σχετίζονται με το Web TV. Η εν λόγω σύμβαση διαρκεί
μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης, όπως ορίζεται στη εν λόγω σύμβαση και δύναται να
καταγγελθεί με κοινή συμφωνία των μερών.
iii. Σύμβαση Πλαίσιο για την Προμήθεια και Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
την ZTE HELLAS Telecommunications S.A.
Η FORTHNET έχει υπογράψει την από 16.7.2013 Σύμβαση – Πλαίσιο με την ZTE
HELLAS Telecommunications S.A. (εφεξής η «ZTE») για την Προμήθεια και Συντήρηση
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Κατά δήλωση της Εταιρείας, εξακολουθεί να είναι ενεργή
και η Εταιρεία πραγματοποιεί παραγγελίες εξοπλισμού από την ΖΤΕ. Η εν λόγω σύμβαση
περιλαμβάνει τους συνήθεις για παρόμοιες συμβάσεις όρους καταγγελίας.
iv. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ελέγχου, λειτουργίας και διαχείρισης υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης πεδίου και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και
Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Υποδομών με την COMBOTECH O.E.
Η FORTHNET έχει υπογράψει την από 1.7.2004 σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με την
από 9.2.2015 τροποποιητική σύμβαση αυτής, με την COMBOTECH O.E., με την οποία η
τελευταία παρέχει στη FORTHNET τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) τεχνικής υποστήριξης
πεδίου σε σημεία παρουσίας και σε συνδρομητές της FORTHNET, β) συντήρησης δικτύου
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οπτικών ινών και χαλκού και απομακρυσμένων τηλεπικοινωνιακών καμπινών και γ)
συντήρησης υποδομών σε σημεία παρουσίας της FORTHNET. Η διάρκεια της σύμβασης
είναι πενταετής, με δυνατότητα παράτασης. Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει τους
συνήθεις για παρόμοιες συμβάσεις όρους καταγγελίας (π.χ. παραβίαση όρων, πτώχευση
ή θέση σε εκκαθάριση ή σε παρόμοια διαδικασία κλπ), καθώς και τη δυνατότητα λύσης της
με έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία της FORTHNET κοινοποιούμενη στην
COMBOTECH, υπό τους όρους που προβλέπει η σύμβαση.
v. Συμβάσεις για τις συνδρομητικές υπηρεσίες
Η απορροφηθείσα από την FORTHNET MEDIA εταιρεία Multichoice έχει υπογράψει
με την εταιρεία IRDETO σύμβαση, για την παροχή και άδεια χρήσης του λογισμικού
για το σύστημα αποκρυπτογράφησης και την υπό όρους πρόσβαση (conditional
access) στις συνδρομητικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες της ψηφιακής δορυφορικής
δέσμης “NOVA”, η διάρκεια της οποίας λήγει το έτος 2020. Η εν λόγω σύμβαση
πέραν των συνήθων για παρόμοιες συμβάσεις προϋποθέσεις καταγγέλλεται και σε
περίπτωση αλλαγής ελέγχου της FORTHNET MEDIA από πρόσωπο που είναι
άμεσος ανταγωνιστής της IRDETO.
H FORTHNET MEDIA έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία PACE,
για την κατασκευή νέας γενιάς ψηφιακών αποκωδικοποιητών, εξοπλισμένων με
σύγχρονες δυνατότητες και ψηφιακές ευκολίες (δυνατότητα εγγραφής
προγραμμάτων, σύνδεσης στο Internet κλπ) αορίστου διάρκειας. Η εν λόγω σύμβαση
πέραν των συνήθων για παρόμοιες συμβάσεις προϋποθέσεων, προβλέπει και
δικαίωμα αναιτιολόγητης καταγγελίας εκ μέρους της Forthnet.

1.

2.

3.15.1.5 Λοιπές συμβάσεις
Σύμβαση υπ’ αριθμ. 1138/2014 με τον τίτλο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι-Νησίδα 3
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
–Νησίδα 3», η FORTHNET έχει υπογράψει σύμβαση με την Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε. για την παροχή προς την τελευταία υπηρεσιών τηλεφωνίας και
τηλεομοιοτυπίας εντός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ήτοι σε 240 κτίρια της Νησίδας 3 του δικτύου
ΣΥΖΕΥΞΙΣ, όσο και εκτός αυτού, επικοινωνία δεδομένων εντός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ,
επικοινωνία/πρόσβαση των φορέων του στο διαδίκτυο και υπηρεσίες
απομακρυσμένης πρόσβασης. Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης είναι 28 μήνες,
αρχόμενη από την 1.6.2014. Η ΚτΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οποτεδήποτε
την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της εν λόγω σύμβασης, καθώς και διατηρεί το
δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / λύσει την εν λόγω σύμβαση
μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.
ii) Η FORTHNET MEDIA έχει συνάψει με τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής ο «ΟΠΑΠ») σύμβαση για την παροχή
συνδρομητικών υπηρεσιών στο χώρο πρακτορείων του δικτύου του ΟΠΑΠ. Η
σύμβαση λήγει εντός του 2016. Η σύμβαση δύναται να καταγγελθεί εγγράφως σε
περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής.
iii) H FORTHNET και η FORTHNET MEDIA έχουν από κοινού υπογράψει συμβάσεις με
διαφημιστικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, όπως ενδεικτικά (α)
την από 01.05.2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαφήμισης με τις διαφημιστικές
εταιρείες Spiritup Lab A.E. Επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών και Tempo
Optimum Media Direction Hellas A.E. Διαφημιστικών Υπηρεσιών, (β) με την
διαφημιστική εταιρεία Initiative Media Διαφημιστική Α.Ε.
iv) Στις 15.4.2014 η ΙΒΜ ΗELLAS υπέγραψε με την Forthnet και τη FORTHNET MEDIA,
ως καθολικό διάδοχο της Multichoice, σύμβαση με αντικείμενο την χορήγηση στη
Forthnet υπηρεσιών hardware, λογισμικού και άλλων υπηρεσιών όπως υπηρεσίες
υποδομής, υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσίες διαχείρισης
i)
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χωρικότητας στην Ελλάδα. Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται έως και την
31.3.2019. Η σύμβαση καταγγέλλεται με συνήθεις για παρόμοιες συμβάσεις όρους.
v) Την 1.1.2011 τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση μεταξύ της ABC BROADCASTING
CORPORATION
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. (εφεξής η «ABC») και της Forthnet Media. Αντικείμενο της
συμβάσεως είναι η ανάληψη από την ABC της άρτιας τηλεοπτικής παραγωγής και
κάλυψης των αθλητικών αγώνων για τους οποίους η FORTHNET MEDIA έχει τα
δικαιώματα τηλεοπτικής παραγωγής, μετάδοσης και εκμετάλλευσης. Η συνεργασία
των μερών θα είναι αποκλειστική. Η εν λόγω σύμβαση, έχει τροποποιηθεί με τις από
24.5.2012 και 13.5.2013 τροποποιήσεις/παρατάσεις και ισχύει, τροποποιήθηκε εκ
νέου με την από 20.6.2014 πράξη με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως την
31.8.2016, δυνάμενη να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, ήτοι έως την 31.8.2017,
μονομερώς από την FORTHNET MEDIA και τροποποιήθηκαν αναλόγως και οι
οικονομικοί όροι αυτής Η σύμβαση καταγγέλλεται με τους συνήθεις για παρόμοιες
συμβάσεις όρους.
vi) Η Forthnet Media έχει συνάψει συμβάσεις με τους αρμόδιους οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για τη νόμιμη
ραδιοτηλεοπτική (ανα)μετάδοση και προβολή των συνδρομητικών της
προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά με τις ΑΕΠΙ, GEA, Αυτοδιαχείριση, Αθηνά, Διόνυσο
κλπ.
vii) Λοιπές συμβάσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:










Η FORTHNET έχει υπογράψει συμβάσεις για την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών μεταξύ άλλων και με τους ακόλουθους πελάτες
Με την Coral AE Πετρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με την
από 22.7.2013 σύμβαση όπως ισχύει τροποποιημένη
Με την Verizon Hellas (Telecommunications) Μ.ΕΠΕ σύμφωνα με την από
18.12.2012 σύμβαση
Με την Cogent Hellas Internet Services Μ.ΕΠΕ σύμφωνα με την από
1.10.2014 σύμβαση
Με την Turk Telekom International Hu σύμφωνα με την από 3.7.2009
σύμβαση όπως ισχύει τροποποιημένη
Με τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ Συμμετοχών Εκκαθάρισης Διακανονισμού
και Καταχώρησης σύμφωνα με την από 1.2.2012 σύμβαση
Με την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με την από 12.11.2015 σύμβαση
Με την ΤΡΙΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις από
13.03.2012 και από 04.04.2012 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
τηλεηχοπληροφόρησης, όπως ισχύουν τροποποιημένες
Με την TOPAGGI Υπηρεσίες Διοργάνωσης και Παραγωγής Τηλεπαιχνιδιών
Ανώνυμη Εταιρεία (TOPAGGI ENTERTAINMENT S.A.), σύμφωνα με τις από
19.07.2012 και από 1.6.2015 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
τηλεηχοπληροφόρησης, όπως ισχύουν τροποποιημένες

3.15.2 Σημαντικές Συμβάσεις του Ομίλου εκτός πλαισίου της συνήθους
δραστηριότητάς του για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
3.15.2.1 Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
H Forthnet έχει συνάψει δυνάμει της υπ΄αριθμ. 19221/11.02.2005 πράξης του
Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, την υπ΄αριθμ. 116Α
6890/002 /11.02.2005 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την ALPHA LEASING AE,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 24234/22.1.2008 πράξη τροποποίησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, για τη (χρηματοδοτική)
μίσθωση ακινήτου (οικοδομής του ΑΛΦΑ (Α) ΚΤΙΡΙΟΥ με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του
όλου οικοπέδου 597/000 εξ αδιαιρέτου, αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφο πάνω
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από το ισόγειο, β΄ όροφο πάνω από το ισόγειο, γ΄ όροφο πάνω από το ισόγειο και δώμα),
ευρισκόμενου στην Αθήνα και επί της διασταυρώσεως των οδών Αίμωνος και Αντιγόνης. Η
διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε 15 ετής (175 μισθώματα). Κατά τη λήξη της μίσθωσης η
FORTHNET έχει δικαίωμα εξαγοράς του ακινήτου αντί τιμήματος 3 ευρώ.
Για τη Forthnet δεν προβλέπεται συμβατικά ειδικό δικαίωμα καταγγελίας.
Η ALPHA LEASING AE δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση στις ακόλουθες
ενδεικτικές περιπτώσεις: για συνήθεις λόγους καταγγελίας, μεταβίβαση της επιχείρησης από
το μισθωτή κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% ή αλλαγή της σύνθεσης της διοικήσεως της
Εταιρείας, κ.ο.κ.
Για τον καθορισμό του ύψους του μισθώματος έχει συνυπολογισθεί EURIBOR για περίοδο
τριών μηνών προσαυξημένο αρχικώς κατά 3,50% και ήδη δυνάμει της ως άνω τροποποίησης
κατά 1,50% μονάδες ενώ το αρχικό κόστος κτήσης του ως άνω ακινήτου
(συμπεριλαμβανομένων εξόδων και φόρων) ανήλθε σε περίπου €2,67 εκατ. Κατά την
31.5.2016, το υπόλοιπο ανερχόταν σε €803 χιλ.
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3.15.2.2 Δανειακές Συμβάσεις
Οι σημαντικότερες δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει ο Όμιλος είναι οι συμβάσεις των
Υφιστάμενων ΚΟΔ με εκδότριες την Εταιρεία και την FM, οι οποίες παρατίθενται κατωτέρω:

A /A

Είδος
Δανειακής
Σύμβασης

Διαχειρί
στρια
Τράπεζα

Αρχικό
Ποσό
(σε χιλ. €)

Οφειλέτης/
Εκδότης

Επιτόκιο

Υπόλοιπο
30.6.2016
(σε χιλ. €)

Εθνική

150.000

Forthnet

3Μ euribor +2,5%

60.000

Εθνική

40.000

Forthnet

40.000

3

Εθνική

245.000

3Μ euribor +7%
3Μ euribor
+2%-3%

175.000

4

Εθνική

50.000

3Μ euribor +7%

50.000

1
2

Σύνολο

Ομολογιακό/
κοινοπρακτικό

Forthnet
Media
Forthnet
Media

325.000*

*Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζονται οι δανειακές υποχρεώσεις μειωμένες κατά το αναπόσβεστο ποσό
των εξόδων έκδοσης
Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία τα οποία έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή/ Λογιστή

Στις 30.6.2016, η Εταιρεία και η FM δεν είχαν καταβάλει χρεολυτικές δόσεις συνολικού ύψους
€260 εκατ. από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, ενώ δεν τηρούσαν ορισμένους χρηματοοικονομικούς
δείκτες που προβλέπονται στις οικείες συμβάσεις αυτών των δανείων. Ως εκ τούτου, το
σύνολο των Υφιστάμενων ΚΟΔ έχει ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του
Ομίλου. Ειδικότερα, σημειώνονται τα ακόλουθα όσον αφορά στην αποπληρωμή δόσεων από
τα Υφιστάμενα ΚΟΔ:
Α. Μέχρι και την 30.6.2016, η Εταιρεία και η FM εξυπηρετούσαν προσηκόντως τις καταβολές
τόκων και μέχρι την 31.12.2013 μερικώς τις καταβολές κεφαλαίου υπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ,
έχοντας ζητήσει έκτοτε και λάβει από τις οικείες Δανείστριες Τράπεζες ρυθμίσεις για τη
μετάθεση και τον επανακαθορισμό του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των Υφιστάμενων
ΚΟΔ υπό το πρίσμα και εντός του πλαισίου των διεξαγόμενων συζητήσεων για την
αναχρηματοδότησή τους.
Η πλέον πρόσφατη χρονική παράταση καταβολής όλων των χρεολυτικών δόσεων,
ληξιπρόθεσμων και μη, υπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ που είχαν λάβει η Εταιρεία και η FΜ έληξε
στις 30.6.2016. Στις 21.7.2016, η Εταιρεία και η FM υπέβαλαν νέο αίτημα προς τις οικείες
Δανείστριες Τράπεζες για τη χρονική παράταση όλων των μεταξύ της 30 Ιουνίου 2016 και 30
Νοεμβρίου 2016 υποχρεώσεών τους για την αποπληρωμή χρεολυτικών δόσεων από τα
Υφιστάμενα ΚΟΔ έως τις 30 Νοεμβρίου 2016, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό δυνάμει της
από 13.9.2016 επιστολής τους.
Β. Τα Υφιστάμενα ΚΟΔ προβλέπουν την τήρηση ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών,
όπως «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός/Προσαρμοσμένο EBITDA», «Συνολικός
καθαρός τραπεζικός δανεισμός/ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» και «Προσαρμοσμένο EBITDA/
Καθαροί χρεωστικοί τόκοι», οι οποίοι υπολογίζονται εξαμηνιαίως και ετησίως σε επίπεδο
Ομίλου βάσει των εξαμηνιαίων και ετησίων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της Εταιρείας, καθώς επίσης και τη διατήρηση ενός ελάχιστου αριθμού συνδρομητών. Την
21.7.2016 η Εταιρεία και η FM υπέβαλαν αίτημα προς τις οικείες Δανείστριες Τράπεζες για
την παροχή συναίνεσης για την μη τήρηση των όρων των Υφιστάμενων ΚΟΔ που αφορούν
στους προαναφερθέντες χρηματοοικονομικούς δείκτες και στον ελάχιστο αριθμό
συνδρομητών, όπως οι όροι αυτοί περιλαμβάνονται στα προγράμματα έκδοσης των
Υφιστάμενων ΚΟΔ, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό δυνάμει της από 13.9.2016 επιστολής
τους.
Γ. Τα Υφιστάμενα ΚΟΔ υπ’ αριθ. 2, 3 και 4 του ανωτέρω πίνακα, περιέχουν όρο που δίδει
δικαίωμα στις οικείες Δανείστριες Τράπεζες να καταγγείλουν τα δάνεια αυτά και να
απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους σε περίπτωση «αλλαγής ελέγχου», όπως ο έλεγχος
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αυτός ορίζεται στις οικείες συμβάσεις. Συνεπεία της αποεπένδυσης της EITL από την Εταιρεία
λόγω (i) των μεταβιβάσεων 22.720.236 και 2.167.500 από τις Υφιστάμενες Μετοχές
κυριότητας της EITML που έλαβαν χώρα στις 10.8.2016 και 16.8.2016, αντίστοιχα, και (ii) της
ολοκλήρωσης της εξαγοράς της GO (που κατέχει άμεσα 24.887.737 από τις Υφιστάμενες
Μετοχές) από την TT ML Limited, θυγατρική της Tunisie Telecom, η οποία ελέγχεται από το
Δημόσιο της Τυνησίας, στις 23.8.2016 ενεργοποιήθηκε το ανωτέρω δικαίωμα των
Δανειστριών Τραπεζών, καθόσον δεν έχει ληφθεί η συναίνεσή τους για την παραπάνω
μεταβολή που, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα όρο, συνιστά «αλλαγή ελέγχου» της
Forthnet. Η Εταιρεία με την από 25.8.2016 επιστολή της, έχει ήδη αιτηθεί την παραίτηση
(waiver) των οικείων Δανειστριών Τραπεζών από το ανωτέρω δικαίωμά τους , αίτημα το
οποίο έγινε αποδεκτό δυνάμει της από 13.9.2016 επιστολής τους. Εξάλλου, συνεπεία της
έκδοσης του ΜΟΔ και εφόσον ασκηθεί το Δικαίωμα Μετατροπής, ενδέχεται να επέλθει
«αλλαγή ελέγχου» της Εταιρείας, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στις οικείες συμβάσεις των
Υφιστάμενων ΚΟΔ, εξ’ αυτού του λόγου με συνέπεια την ενεργοποίηση του ανωτέρω
δικαιώματος των Δανειστριών Τραπεζών. Η Εταιρεία με την από 14.6.2016 επιστολή της, έχει
ήδη αιτηθεί την παραίτηση (waiver) των οικείων Δανειστριών Τραπεζών από το ανωτέρω
δικαίωμά τους, για την ανωτέρω περίπτωση. Δυνάμει της από 13.9.2016 επιστολής της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενεργούσα ως εκπρόσωπος των οικείων Δανειστριών
Τραπεζών από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, η Εταιρεία ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι αυτές οι
τράπεζες «… θα εξετάσουν την ενδεχόμενη μεταβολή ελέγχου της εταιρείας Forthnet A.E.,
λόγω του υπό έκδοση Μ.Ο.Δ., μετά την κάλυψή του, με βάση τα προβλεπόμενα στις εν ισχύ
τότε συμβάσεις των Κ.Ο.Δ., όπως θα διαμορφωθούν κατά την κατάρτιση των συμβατικών
εγγράφων και δεν θα την αρνηθούν χωρίς εύλογη αιτία.».
Δ. Τα Υφιστάμενα ΚΟΔ υπ’ αριθ. 2 και 4 του ανωτέρω πίνακα, περιέχουν όρο που δίδει
δικαίωμα στις οικείες Δανείστριες Τράπεζες να καταγγείλουν τα δάνεια αυτά και να
απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους, εάν το άθροισμα των εκάστοτε υφιστάμενων δανείων
των εταιρειών του Ομίλου υπερβαίνει τα €345 εκατ. Συνεπεία της έκδοσης του ΜΟΔ και σε
περίπτωση μερικής ή ολικής κάλυψής του, ενδέχεται τα υφιστάμενα δάνεια των εταιρειών του
Ομίλου να υπερβούν το ανωτέρω ποσό, με συνέπεια την ενεργοποίηση του ανωτέρω
δικαιώματος των Δανειστριών Τραπεζών. Η Εταιρεία με την από 14.6.2016 επιστολή της, έχει
ήδη αιτηθεί την παραίτηση (waiver) των οικείων Δανειστριών Τραπεζών από το ανωτέρω
δικαίωμά τους για την ανωτέρω περίπτωση, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό δυνάμει της από
13.9.2016 επιστολής τους.
Ε. Το Υφιστάμενο ΚΟΔ υπ’ αριθ. 4 του ανωτέρω πίνακα προβλέπει την υποχρέωση της
Forthnet Media να τηρεί ένα ελάχιστο ποσοστό κάλυψης του εκάστοτε ανεξόφλητου
κεφαλαίου αυτού του δανείου μέσω ενεχυριαζόμενων απαιτήσεών της έναντι τρίτων προς τις
οικείες Δανείστριες Τράπεζες. Σύμφωνα με την από 14.9.2016 έγγραφη ενημέρωση που
έλαβε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργούσα ως εκπρόσωπος των οικείων
Δανειστριών Τραπεζών, έχει διαπιστωθεί απόκλιση από αυτό το ελάχιστο ποσοστό, το οποίο,
εάν δεν καλυφθεί, δίδει δικαίωμα στις οικείες Δανείστριες Τράπεζες να καταγγείλει το
ανωτέρω Υφιστάμενο ΚΟΔ και να απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή του. Η Forthnet Media, με
την από 14.9.2016 επιστολή της, έχει ήδη αιτηθεί προς τις οικείες Δανείστριες Τράπεζες την
επίδειξη ανοχής (waiver) ως προς αυτήν την απόκλιση και η απάντησή τους εκκρεμεί.
Περαιτέρω, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις Δανείστριες Τράπεζες, έχει επέλθει συμφωνία
επί των βασικών όρων Αναχρηματοδότησης (βλ. αναλυτικά ενότητα 3.15.2.3 «Πλαίσιο
Αναχρηματοδότησης» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Οι βασικοί όροι των
Υφιστάμενων ΚΟΔ αναλύονται κατωτέρω:
Forthnet Α.Ε. - Ομολογιακό Δάνειο 2007
Την 29.6.2007, η FORTHNET υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού
ύψους έως €150.000.000, δυνάμει της από 24.5.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
με τις κατωτέρω τράπεζες ως αρχικούς ομολογιούχους: (α) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (β)
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (γ) ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK A.E. (ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (δ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (ε) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ήδη ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.) (στ) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και (ζ) ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ορίστηκε πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των
ομολογιούχων.
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Επιτόκιο δανεισμού ορίστηκε το Euribor τριμήνου πλέον κυμαινόμενου περιθωρίου από
1,15% έως 1,75%. Σκοπός του δανείου ορίστηκε η κάλυψη μέρους του επενδυτικού
προγράμματος της Εταιρείας για την τετραετία 2006-2009.
Η έκδοση του δανείου συμφωνήθηκε να επιμεριστεί σε τρεις σειρές, έως συνολικού ποσού
€120.000.000, δυνάμενες να εκταμιευθούν ως και την 31.3.2010, ενώ για την έκδοση
τέταρτης σειράς ομολογιών ποσού έως €30.000.000, οι ομολογιούχοι δεν δεσμεύονταν για τη
συμμετοχή τους στην έκδοση αυτή.
Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των ομολογιών συμφωνήθηκε αρχικά να γίνει σε δέκα (10)
εξαμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων οι εννέα (9) πρώτες θα είναι ισόποσες προς εξόφληση του
75% του συνολικού ποσού του δανείου και η τελευταία θα είναι καταβλητέα την ημερομηνία
λήξης του δανείου προς εξόφληση του 25% του συνολικού ποσού δανείου. Η πρώτη δόση
ήταν καταβλητέα την 30.9.2010 με δυνατότητα παράτασης ενός έτους για την καταβολή της
τελευταίας δόσης ως ανωτέρω.
Η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 αφού ληφθεί υπόψη
η προπληρωμή της υποχρέωσης του συμβατικού κεφαλαίου για το 2011 και 2012,
προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) μεταβλητές εξαμηνιαίες δόσεις από την 31
Μαρτίου 2013 έως την 31 Μαρτίου 2015. Η τελευταία δόση ισούται με το 43% του υπολοίπου
του ομολογιακού δανείου της 31 Δεκεμβρίου 2011.
Στις 27 Μαρτίου 2014, τα μέρη υπέγραψαν τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου
σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε (α) περιθώριο επιτοκίου από την 30.6.2009 μέχρι την
ημερομηνία λήξης του δανείου ύψους 2.50% ετησίως και (β) ότι η δόση ποσού €10.000.000
που ήταν καταβλητέα την 30.9.2013 να καταβληθεί την 31.12.2013.
Μεταξύ των σημαντικότερων υποχρεώσεων που ανέλαβε η FORTHNET περιλαμβάνονται
ενδεικτικώς οι ακόλουθες:
(i)
υποχρέωση να διατηρεί μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου ασφαλισμένα
κατά παντός κινδύνου σε αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά ασφαλιστική εταιρεία
τα περιουσιακά της στοιχεία στην τρέχουσα εμπορική τους αξία και να μην εκχωρεί
προς τρίτους τις απαιτήσεις της που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
(ii)
υποχρέωση να υποβάλει στον πληρεξούσιο καταβολών, εντός τριών μηνών από το
κλείσιμο της χρήσης την οποία αφορούν, τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών
ελεγκτών συνοδευόμενες από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (compliance certificate),
(iii)
υποχρέωση για την τήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι την ολοσχερή
εξόφληση, των οριζόμενων στη σύμβαση οικονομικών δεικτών υπολογιζόμενων επί
των ετήσιων και εξαμηνιαίων ελεγμένων από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της FORTHNET κάθε οικονομικού
έτους,
(iv)
υποχρέωση να μην προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της πλειοψηφίας των ομολογιούχων: (α) στην μεταβολή της
σύνθεσης των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου (β) σε
παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του πάγιου ενεργητικού, αναδοχή
χρέους, παραχώρηση δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων (γ) σε οποιοδήποτε εταιρικό
μετασχηματισμό,
(v)
υποχρέωση υποχρεωτικής προπληρωμής σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό
πρόσωπο αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 15% του μετοχικού κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων ψήφου της FORTHNET, εξαιρουμένων των κατά το χρόνο υπογραφής
της σύμβασης μετόχων, κτλ.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 31 Δεκεμβρίου 2012, 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2014
ο Όμιλος δεν ήταν σε συμμόρφωση με τους δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες «Συνολικός
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καθαρός τραπεζικός δανεισμός/ Προσαρμοσμένο EBITDA», και «Συνολικός καθαρός
τραπεζικός δανεισμός/ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» και κατά συνέπεια, το σύνολο του εν λόγω
ομολογιακού δανείου είχε ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμο.Tην 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Όμιλος
δε βρισκόταν σε συμμόρφωση με έναν επιπλέον δείκτη, τον δείκτη «Προσαρμοσμένο
EBITDA/ Καθαροί χρεωστικοί τόκοι».
Forthnet Α.Ε. - Ομολογιακό Δάνειο 2011
Την 22.7.2011, η FORTHNET υπέγραψε σύμβαση εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου
συνολικού ύψους έως €40.000.000 με ομολογιούχους τις κατωτέρω τράπεζες: (α) Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος (Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων) (β)
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (γ) ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK A.E. (ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (δ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (ε) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ήδη ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.) (στ) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και (ζ) ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ.
Επιτόκιο δανεισμού ορίστηκε το Euribor της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού πλέον
περιθωρίου 7%. Σκοπός του δανείου συμφωνήθηκε (α) η κάλυψη επενδυτικών και λοιπών
επιχειρηματικών αναγκών της FORTHNET και (β) σε περίπτωση που έως την ημερομηνία
έκδοσης των ομολογιών δεν έχουν αποπληρωθεί οι δόσεις του από 29.6.2007 ομολογιακού
δανείου της FORTHNET για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2012, το ποσό του
παρόντος ομολογιακού δανείου να αχθεί σε προπληρωμή των εν λόγω δόσεων.
Η αποπληρωμή των ομολογιών συμφωνήθηκε σε πέντε (5) δόσεις ως εξής:
ΑΡ. ΔΟΣΗΣ
1
2
3
4
5
Σύνολο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
31.12.2013
31.3.2014
30.6.2014
30.9.2014
31.12.2014

ΠΟΣΟ
€12.000.000
€2.000.000
€12.000.000
€2.000.000
€12.000.000
€40.000.000

Αυτό το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με (i) δεύτερης τάξης ενέχυρο επί του συνόλου των
μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην FM, (ii) δεύτερης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που
κατείχε η FM και η Netmed N.V. στην Multichoice, (iii) τρίτης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών
που κατέχει η FM της Intervision B.V. και Νetmed N.V., (iv) σύμβαση κυμαινόμενης
ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εταιρείας, (v) εκχώρηση των
απαιτήσεων της Εταιρείας από ασφαλιστικές συμβάσεις και (vi) ενεχυρίαση τραπεζικού
λογαριασμού της Εταιρείας. Αναφορικά με τα ανωτέρω υπό στοιχείο (i) σημειώνεται ότι στις
6.11.2014 υπεγράφη τροποποίηση της σύμβασης ενεχύρου καθώς μετά τη συγχώνευση με
απορρόφηση της Multichoice από την FORTHNET MEDIA, ο ενεχυρασθείς τίτλος ακυρώθηκε
και αντικαταστάθηκε από τον με α/α 2/6.11.2014 προσωρινό τίτλο που ενσωματώνει 653.195
κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της FORTHNET MEDIA ονομαστικής αξίας εκάστης
€1. Αναφορικά με τα ανωτέρω υπό στοιχείο (ii) σημειώνεται ότι η FORHTNET MEDIA
απορρόφησε λόγω συγχώνευσης την Multichoice με την 8144/2014 απόφαση της
Περιφέρειας Αττικής, οι σχετικοί μετοχικοί τίτλοι ακυρώθηκαν και εκδόθηκαν νέοι.
Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτού του ομολογιακού δανείου, η Εταιρεία έχει αναλάβει ορισμένες
υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του
δανείου:
(i) να διατηρεί μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου ασφαλισμένα κατά παντός
κινδύνου σε αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά ασφαλιστική εταιρεία τα
περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου,
(ii) να υποβάλει στον πληρεξούσιο καταβολών, εντός 90 εργασίμων ημερών από το
κλείσιμο της χρήσης την οποία αφορούν, τις ετήσιες και εντός 60 εργασίμων ημερών
τις εξαμηνιαίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας, καθώς και τις
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ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από τους ελεγκτές της
Εκδότριας συνοδευόμενες από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (compliance certificate),
(iii) να μην παύσει ανασταλεί ή διακοπεί η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χ.Α.,
(iv) να προτείνει στη Γενική Συνέλευση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού
€30.000.000 και την ολοκλήρωσή της έως 31.1.2012
(v) να τηρεί ελάχιστο ύψος ενεργών συνδρομών κατά τη λήξη κάθε έτους στα επίπεδα
που ισχύουν για κάθε ένα από τα οικονομικά έτη 2011-2014
(vi) να ενεχυριάσει υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων επιχειρηματικές απαιτήσεις
της ποσού ίσου με το 50% του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του ομολογιακού
δανείου
(vii) να τηρεί τους οριζόμενους στη σύμβαση οικονομικούς δείκτες καθ’ όλη τη διάρκεια
του δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του, υπολογιζόμενοι επί των ετήσιων
και εξαμηνιαίων ελεγμένων από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας
Οι συμφωνημένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες έχουν ως ακολούθως :

EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων] / Καθαροί χρεωστικοί τόκοι, μεγαλύτερος ή
ίσος του 3,0 έως 4,0 για τις χρήσεις 2011 έως 2014.

Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων], μικρότερος ή
ίσος του 5,5 έως 4,0 για τις χρήσεις 2011 έως 2014.

Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, μικρότερος
ή ίσος του 1,65 έως 1,2 για τις χρήσεις 2011 έως 2014.

Cash Flow / Debt Service, μεγαλύτερος ή ίσος του 1,02 για τις χρήσεις 2011 έως
2014.
(viii)
να μην προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, σε παροχή
δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων, εκτός όσων έχουν ήδη γνωστοποιήσει στους
ομολογιούχους.
(ix) να μεριμνήσει ώστε να μην επέλθει γεγονός μεταβολής ελέγχου.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, ο Όμιλος δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση με τον
χρηματοοικονομικό δείκτη «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων» και κατά συνέπεια, το σύνολο του εν λόγω ομολογιακού δανείου είχε ταξινομηθεί
ως βραχυπρόθεσμο. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση
με δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες στα πλαίσια του εν λόγω ομολογιακού δανείου, τους
δείκτες «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA», «Συνολικός καθαρός
τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων». Σαν αποτέλεσμα το εν λόγω ομολογιακό
δάνειο διατήρησε την ίδια κατηγοριοποίηση. Επιπλέον, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 ο
Όμιλος δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό των ενεργών συνδρομητών
ΑΠΤΒ όπως ορίζει η σύμβαση αυτού του ομολογιακού δανείου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2013, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τους τρεις χρηματοοικονομικούς δείκτες
«Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA», «Συνολικός καθαρός τραπεζικός
δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων», «Προσαρμοσμένο EBITDA / Καθαροί χρεωστικοί
τόκοι» και κατά συνέπεια διατηρήθηκε η κατηγοριοποίηση του εν λόγω ομολογιακού δανείου
ως βραχυπρόθεσμο. Επιπλέον, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Όμιλος δε βρίσκονταν σε
συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό ενεργών συνδρομητών ΑΠΤΒ όπως ορίζει η σύμβαση
αυτού του ομολογιακού δανείου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, ο Όμιλος δε βρισκόταν σε
συμμόρφωση με τους προαναφερόμενους χρηματοοικονομικούς δείκτες και με έναν επιπλέον
τον δείκτη «Cash flow / Debt service» και κατά συνέπεια διατηρήθηκε η ίδια ταξινόμηση για το
σύνολο του εν λόγω ομολογιακού δανείου.
Forthnet Media Α.Ε. - Ομολογιακό Δάνειο 2008
Στις 14 Μαΐου 2008, η Forthnet Media Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση κοινού εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, συνολικού ύψους έως
€245.000.000 με τις κατωτέρω τράπεζες ως ομολογιούχους: (α) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων) (β) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (γ)
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ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK A.E. (ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (δ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Η FORTHNET συμβλήθηκε ως εγγυήτρια για τις υποχρεώσεις
της εκδότριας από αυτό το ομολογιακό δάνειο.
Σκοπός του δανείου συμφωνήθηκε (α) η μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς των
Ολλανδικών εταιρειών NetMed N.V. και Intervision Services B.V. και των τυχόν θυγατρικών
τους από την Forthnet Media Α.Ε., καθώς και (β) η χρηματοδότηση γενικών εταιρικών
σκοπών της μέχρι το ποσό των €40.000.000. Η διάρκεια του δανείου συμφωνήθηκε
εννεαετής και ως επιτόκιο δανεισμού ορίστηκε το Euribor πλέον κυμαινόμενου περιθωρίου.
Η έκδοση των ομολογιών επιμερίστηκε σε τρεις σειρές.
Η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, αφού ληφθεί υπόψη
η προπληρωμή της υποχρέωσης του συμβατικού κεφαλαίου για την χρήση 2011 και 2012,
προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε οκτώ (8) μεταβλητές δόσεις από την 30 Ιουνίου 2013
έως την 30 Ιουνίου 2017.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 31 Δεκεμβρίου 2012, 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2014
ο Όμιλος δεν ήταν σε συμμόρφωση με τους δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες «Συνολικός
καθαρός τραπεζικός δανεισμός/ Προσαρμοσμένο EBITDA», και «Συνολικός καθαρός
τραπεζικός δανεισμός/ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» και κατά συνέπεια, το σύνολο του εν λόγω
ομολογιακού δανείου είχε ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμο. Επιπλέον, την 31 Δεκεμβρίου
2013, ο Όμιλος δε βρισκόταν σε συμμόρφωση με έναν επιπλέον δείκτη τον δείκτη
«Προσαρμοσμένο EBITDA/ Καθαροί χρεωστικοί τόκοι» και είχε διατηρηθεί η ίδια ταξινόμηση
για το σύνολο του εν λόγω ομολογιακού δανείου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος
εξακολουθούσε να μη βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες
«Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός/ Προσαρμοσμένο EBITDA» και «Συνολικός
καθαρός τραπεζικός δανεισμός/ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» και έχει διατηρηθεί η ίδια
ταξινόμηση για το σύνολο του εν λόγω ομολογιακού δανείου.
Αυτό το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με (i) σύσταση ενεχύρου επί του (τραπεζικού)
λογαριασμού της Forthnet Media, (ii) σύσταση ενεχύρου επί μετοχών της Forthnet Media Α.Ε.
που κατέχει η Forthnet (ως εγγυήτρια). Το ενέχυρο περιλαμβάνει και τα μερίσματα αυτών των
μετοχών. Η άνω σύμβαση ενεχύρου τροποποιήθηκε με στις 6.11.2014 καθώς μετά τη
συγχώνευση με απορρόφηση της Multichoice από την Forthnet Media Α.Ε., ο ενεχυρασθείς
τίτλος ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από προσωρινό τίτλο που ενσωματώνει 653.195
κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Forthnet Media Α.Ε. ονομαστικής αξίας εκάστης
€1. (iii) παροχή εγγύηση από τη Forthnet για την τήρηση των υποχρεώσεων της Forthnet
Media Α.Ε. από το δάνειο. (iv) σύσταση ενεχύρου επί μετοχών της Intervision (Services) N.V.
κυριότητας της Forthnet Media Α.Ε. (v) σύσταση ενεχύρου επί μετοχών της εταιρείας
NETMED N.V. κυριότητας της Forthnet Media Α.Ε.
Μεταξύ των σημαντικότερων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Forthnet Media είναι
ενδεικτικώς:
(i) να διατηρεί τόσο η ίδια όσο και η εγγυήτρια μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου
ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου σε αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά ασφαλιστική
εταιρεία τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, (ii) να υποβάλει η ίδια και η εγγυήτρια στον
πληρεξούσιο καταβολών, εντός 120 ημερών από το κλείσιμο της χρήσης την οποία αφορούν,
τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από
αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών συνοδευόμενες από Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης (compliance certificate), (iii) να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, τους οριζόμενους στη σύμβαση οικονομικούς δείκτες
υπολογιζόμενοι επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων ελεγμένων από τους ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κάθε
οικονομικού έτους, (iv) να τηρήσει το επιχειρηματικό πλάνο (business plan) και το πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης του Ομίλου που έχει γνωστοποιήσει ως παραρτήματα της συμβάσεως (v) να
διασφαλίσει ότι κανένα μέλος του Ομίλου δε θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της πλειοψηφίας των ομολογιούχων: (α) στην μεταβολή της
σύνθεσης των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εγγυήτριας υπό την
έννοια της μεταβολής ελέγχου της εταιρείας (β) σε παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων
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επί του πάγιου ενεργητικού, (γ) αναδοχή χρέους, παραχώρηση εγγυήσεων γενικώς και άνω
του ποσού των 130.000.000 για την εγγυήτρια (δ) σε οποιοδήποτε εταιρικό μετασχηματισμό
εκτός της συμφωνηθείσας αναδιάρθρωσης του ομίλου και (vi) υποχρέωση προπληρωμής σε
περίπτωση μεταβολής ελέγχου, κτλ.
Τα μέρη έχουν υπογράψει τις παρακάτω τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης αυτού του
ομολογιακού δανείου: 1. Την από 22.8.2008 τροποποίηση με την οποία ορίζεται ότι η αρχική
ονομαστική αξία των ομολογιών θα είναι τουλάχιστον €50.000 2. Την από 27.3.2014
τροποποίηση που, με ισχύ από 30.6.2013 με την οποία τροποποιείται το ύψος της δόσης
αποπληρωμής της Σειράς Α’ για την 31 Δεκεμβρίου 2013 σε €25.000.000 από €12.500.000.
Forthnet Media Α.Ε. - Ομολογιακό Δάνειο 2011
Στις 22 Ιουλίου 2011, η Forthnet Media Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση κοινού εξασφαλισμένου
ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως €50.000.000 με τις κατωτέρω τράπεζες ως
ομολογιούχους (α) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος
των ομολογιούχων) (β) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (γ) ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK A.E. (ήδη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (δ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ).
Σκοπός του δανείου συμφωνήθηκε (α) η κάλυψη επενδυτικών και λοιπών επιχειρηματικών
αναγκών της Forthnet Media Α.Ε και (β) σε περίπτωση που έως την ημερομηνία έκδοσης των
ομολογιών δεν έχουν αποπληρωθεί οι δόσεις του από 14.5.2008 ομολογιακού δανείου της
FORTHNET MEDIA για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2012 το ποσό του
παρόντος ομολογιακού δανείου να αχθεί σε προπληρωμή των εν λόγω δόσεων. Το επιτόκιο
δανεισμού ορίστηκε κυμαινόμενο ίσο με το Euribor της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού
πλέον περιθωρίου επτά τοις εκατό (7%). Η αποπληρωμή των ομολογιών συμφωνήθηκε σε 8
εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 31.12.2013 έως και 31.6.2017. Οι δύο τελευταίες
δόσεις είναι ίσες με το 40% του συνολικού ποσού.
Αυτό το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με (i) πρώτης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που
κατείχε η Forthnet Media Α.Ε. και η Netmed N.V στην Multichoice, (ii) δεύτερης τάξης ενέχυρο
επί των μετοχών της Intervision B.V. και Νetmed N.V. που κατέχει η Forthnet Media, (iii)
σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της Forthnet Media
Α.Ε., (iv) εκχώρηση απαιτήσεων, υφιστάμενων και μελλοντικών, που απορρέουν από
ορισμένες συμβάσεις συνεργασίας της Forthnet Media Α.Ε. με την Multichoice (v) εκχώρηση
των απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις της Forthnet Media Α.Ε. και, (vi) ενεχυρίαση
τραπεζικών λογαριασμών της Forthnet Media Α.Ε.
Την 6.11.2014 υπεγράφη τροποποίηση της από 27.7.2011 σύμβασης ενεχύρου δεύτερης
τάξης από την Forthnet υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων λόγω της συγχώνευσης με
απορρόφηση της Multichoice από την Forthnet Media Α.Ε., με την οποία ο ενεχυρασθείς
μετοχικός τίτλος ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από τον με α/α 2/6.11.2014 προσωρινό
τίτλο που ενσωματώνει 653.195 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Forthnet Media
Α.Ε. ονομαστικής αξίας εκάστης €1.
Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτού του ομολογιακού δανείου, η Forthnet Media Α.Ε. έχει
αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά η διατήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, ασφαλισμένων κατά παντός
κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων της, η υποβολή ελεγμένων ή επισκοπημένων ετήσιων
και εξαμηνιαίων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενες κάθε
φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, η υποβολή πρότασης από την εγγυήτρια Forthnet
προς την Γενική Συνέλευση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ποσού €30 εκατ. με
ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως την 31 Ιανουαρίου 2012, η διαπραγμάτευση των
μετοχών της εγγυήτριας Forthnet στο Χ Ανα μην παύσει, ανασταλεί ή διακοπεί, η διατήρηση
του αριθμού των ενεργών συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης στα επίπεδα που
ισχύουν για κάθε ένα από τα οικονομικά έτη 2011-2017, και η διατήρηση των οριζομένων στη
σύμβαση χρηματοοικονομικών δεικτών υπολογιζόμενων με βάση τις ετήσιες και εξαμηνιαίες
ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη βάση.
Η καθορισμένη συμφωνία των οικονομικών δεικτών είναι ως ακολούθως:
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1.

2.
3.
4.

EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων] / Καθαροί χρεωστικοί τόκοι, μεγαλύτερος ή ίσος του 3,0 έως 4,5 για τις
χρήσεις 2011 έως 2017.
Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων], μικρότερος ή ίσος του
5,5 έως 3,0 για τις χρήσεις 2011 έως 2017.
Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, μικρότερος ή ίσος
του 1,65 έως 1,0 για τις χρήσεις 2011 έως 2017.
Cash Flow / Debt Service, μεγαλύτερος ή ίσος του 1,02 για τις χρήσεις 2011 έως 2017.

3.15.2.3 Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης
Δυνάμει της Απόφασης Έκδοσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, μεταξύ άλλων (α) το
Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης σύμφωνα με τα κείμενα των βασικών όρων (term sheets) που
περιλαμβάνονται στην από 15.6.2016 πρόταση των Δανειστριών Τραπεζών και (β) την
έκδοση του ΜΟΔ.
Ειδικότερα, το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης συνίσταται:
(α)

στην έκδοση από την Εταιρεία ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου,
ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με συνδιοργανώτριες τις
τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και
Τράπεζα Αττικής. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, τριετή
περίοδο χάριτος και πρώτη ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις
31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και
θα εκδοθεί με την εγγύηση της FM, και

(β)

στην έκδοση από τηv FM ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου,
ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με συνδιοργανώτριες τις
τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα. Το εν
λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη
ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο
βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και θα εκδοθεί με την εγγύηση της
Εταιρείας,

με σκοπό την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων ΚΟΔ.
Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις
συνδιοργανώτριες τράπεζες τελούν υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της
Υποχρέωσης Αποπληρωμής, ήτοι της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει
€21.538.462 και της υποχρέωσης της Forthnet Media A.E. να αποπληρώσει €48.461.538,
ήτοι συνολικά €70 εκατ., προς εξόφληση μέρους των υφιστάμενων αντίστοιχων δανειακών
υποχρεώσεών τους υπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ΚΟΔ πριν και μετά το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης
ανά τράπεζα.
Δάνεια προς
Αναχρηματοδότηση

€ εκ.

%

Δάνεια προς
Αποπληρωμή

%

Σύνολο
δανείων
30.6.2016

%

ΕΤΕ

85,3

33,5%

23,4

33,5%

108,8

33,5%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

106,6

41,8%

29,3

41,8%

135,8

41,8%

ALPHA

59,8

23,5%

16,4

23,5%

76,2

23,4%

ΑΤΤΙΚΗΣ

3,3

1,3%

0,9

1,3%

4,2

1,3%

Σύνολο

255,0

100,0%

70,0

100,0%

325,0

100,0%

Κατόπιν της έγκρισης του Πλαισίου Αναχρηματοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε
την έκδοση του ΜΟΔ προκειμένου να χρηματοδοτήσει την Υποχρέωση Αποπληρωμής και με
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το υπόλοιπο να καλύψει της ανάγκες του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης (βλ. αναλυτικά ενότητες
4.1 «Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης», 4.3 «Λόγοι έκδοσης Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου και Προορισμός Κεφαλαίων», 4.5 «Γενικά στοιχεία έκδοσης
Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου» και ενότητα 2 «Επενδυτικοί Κίνδυνοι - Η ανεπάρκεια
του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των
σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με την
απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου» του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου).
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3.16

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις
Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσεις
2013-2015 και για τις περιόδους 1.1-30.6 των χρήσεων 2015 και 2016.
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2015 προέρχονται από τις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2015.
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2014 προέρχονται από τα συγκριτικά
στοιχεία στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2015 καθώς ορισμένα κονδύλια
της χρήσης του 2014 αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά
της χρήσης του 2015. Οι αναταξινομήσεις είναι οι εξής:



To ποσό των €248.684 αναταξινομήθηκε από τα τηλεπικοινωνιακά κόστη στον κύκλο
εργασιών
Tο ποσό των €377.500 αναταξινομήθηκε από τα λοιπά έξοδα στα τηλεπικοινωνιακά
κόστη

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2013 προέρχονται από τα συγκριτικά
στοιχεία στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2014 καθώς ορισμένα κονδύλια
της χρήσης του 2013 αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά
της χρήσης του 2014. Οι αναταξινομήσεις είναι οι εξής:













Ποσό €1.461.087 για την Εταιρεία και €1.476.317 για τον Όμιλο, τα οποία αφορούν τη
χρήση 2013, αναταξινομήθηκαν από τις εμπορικές απαιτήσεις στις απαιτήσεις από
συνδεδεμένες εταιρείες.
Ποσό €2.528.887 για την Εταιρεία και €2.539.513 για τον Όμιλο, τα οποία αφορούν τη
χρήση 2013, αναταξινομήθηκαν από τους προμηθευτές στις υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένες εταιρείες.
Ποσό €133.950 το οποίο αφορά τη χρήση 2013, αναταξινομήθηκε από τις
προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στο βραχυπρόθεσμο μέρος της υποχρέωσης
των δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών.
Ποσό €8.000.000, το οποίο αφορά τη χρήση 2013, αναταξινομήθηκε από τους
προμηθευτές στο βραχυπρόθεσμο μέρος της υποχρέωσης των δικαιωμάτων
αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών.
Ποσό €567.372, το οποίο αφορά τη χρήση 2013, αναταξινομήθηκε από τα έσοδα
επόμενων χρήσεων στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Ποσό €567.024, το οποίο αφορά τον Όμιλο για τη χρήση 2013, αναταξινομήθηκε από
τα δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών στα έσοδα επομένων χρήσεων.
Ποσό €141.510 και €96.753 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, αντίστοιχα,
αναταξινομήθηκε από τον κύκλο εργασιών στα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.
Ποσό €611.091 αναταξινομήθηκε από τα τηλεπικοινωνιακά κόστη στον κύκλο
εργασιών.
Ποσό €177.000 αναταξινομήθηκε από τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στις αμοιβές
και έξοδα προσωπικού.
Ποσό €250.000 αναταξινομήθηκε από τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στα λοιπά
έξοδα.
Ποσό €95.122 στην κατάσταση ταμειακών ροών, αναταξινομήθηκε από τις
δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο αποτέλεσμα από
συγγενείς επιχειρήσεις.
Ποσό €3.567.955 στην κατάσταση ταμειακών ροών, αναταξινομήθηκε από τις
δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στα έξοδα από συμφωνίες
αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία με βάση τα
ΔΠΧΑ και ελέγχθηκαν από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές :
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α. για τη χρήση 2013 από τους κ.κ. Σπυρίδωνα Μπουντά (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 11451) και
Χριστόδουλο Σεφέρη (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 23431) των εταιρειών Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ΕΡΝΣΤ &
ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. αντίστοιχα.
β. για τη χρήση 2014 από τους κ.κ. Ελένη Σκορδαλάκη (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 22411) και Xρήστο
Πελεντρίδη (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) των εταιρειών Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
(ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. αντίστοιχα α.
γ. για τη χρήση 2015 από τους κ.κ. Ελένη Σκορδαλάκη (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 22411) και Xρήστο
Πελεντρίδη (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) των εταιρειών Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
(ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. αντίστοιχα.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της
Εταιρείας την 30.03.2016 καθώς και από την τακτική Γενική Συνέλευση των την 30.06.2016.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2014 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την
31.03.2015, καθώς και από την τακτική Γενική Συνέλευση την 26.06.2015. Οι Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2013 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 27.03.2014,
καθώς και από την τακτική Γενική Συνέλευση την 24.06.2014.
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της περιόδου 1.1-30.6.2016 προέρχονται από τις
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 30.6.2016, οι οποίες έχουν
συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34
«Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», έχουν επισκοπηθεί από τον κ. Χρήστο
Πελεντρίδη (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. και έχουν εγκριθεί με την από 29.8.2016 απόφαση του
Δ.Σ.
3.16.1 Εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρείες, πέραν της Forthnet, που
περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, κατά τις χρήσεις 2013 –
2015 καθώς και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:
Έως την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπάρχει μεταβολή
στις συμμετοχές της Εταιρείας σε σχέση με την 30.6.2016.
α) Θυγατρικές εταιρείες
Οι θυγατρικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Forthnet και περιλαμβάνονται στις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις είναι οι εξής:

Θυγατρική
ForthCRS Α.Ε.

Forthnet Media Α.Ε.

Έδρα
Καλλιθέα,
Αττικής,
Ελλάδα
Κάντζα
Παλλήνης,
Αττικής,
Ελλάδα

Μέθοδος
Ενοποίησης

Σχέση
Συμμετοχής

Ολική

Ολική

Συμμετοχή
30.6.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Άμεση

99,31%

99,31%

99,31%

99,31%

Άμεση

98,97%

98,97%

98,97%

100%

Στις
Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις
και
Ενδιάμεσες
Συνοπτικές
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται επίσης η εταιρεία ForthCRS Italia SLR,
η οποία είναι θυγατρική της εταιρείας ForthCRS Α.Ε ως ακολούθως:

Θυγατρική
ForthCRS italia SLR.

Έδρα
Ρώμη,
Ιταλία

Μέθοδος
Ενοποίησης

Σχέση
Συμμετοχής

Ολική

Έμμεση

31.12.2015
100%

Συμμετοχή
31.12.2014

31.12.2013

-

-
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Η Forthnet Media, συμμετέχει άμεσα στις κάτωθι εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις ως ακολούθως:
Εταιρεία
Intervision (Services) B.V.

Έδρα

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ολλανδία

Ολική

NetMed N.V.

Ολλανδία

Ολική
Ολική (έως
30.10.2014)

Ελλάδα

Multichoice Hellas A.E.Ε.

Σχέση
Συμμετοχής
Άμεση

Συμμετοχή
30.6.2015

Συμμετοχή
31.12.2015

Συμμετοχή
31.12.2014

Συμμετοχή
31.12.2013

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

-

-

9,39%

Άμεση
Έμμεση

Η Multichoice Hellas A.E.E. απορροφήθηκε από την Forthnet Media με ημερομηνία
ισολογισμού μετασχηματισμού 30 Ιουνίου 2014. Η τελική έγκριση της απορρόφησης από τις
αρμόδιες αρχές ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2014. Ο πλην της Forthnet Media μέτοχος της
Multichoice Hellas A.E.E. αντάλλαξε τις μετοχές που κατείχε σε αυτήν με το 1,03% των
υφιστάμενων μετοχών της Forthnet Media, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της
Εταιρείας στη Forthnet Media να μειωθεί σε 98,97% από 100%.
Στη Forthnet Media ενσωματώνεται η NetMed N.V. στην οποία ενοποιούνται οι κάτωθι
εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:

Εταιρεία
Dikomo
Investment Sarl
(Luxembourg)
(υπό εκκαθάριση)
Tiledrasi S.A.
(Luxembourg)
(υπό εκκαθάριση)
Multichoice
Holdings
(Cyprus) Ltd
(εκκαθαρίστηκε)
Multichoice
(Cyprus) Public
Company Ltd
(εκκαθαρίστηκε)
Multichoice
Hellas A.E.Ε.
(απορροφήθηκε
από την Forthnet
Media A.E. την
η
30 Οκτωβρίου
2014)
NetMed A.E.

Σχέση
συμμετοχής

Ποσοστό
(%)

Ποσοστό
(%)

Ποσοστό
(%)

Ποσοστό
(%)

30.6.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Έδρα

Μέθοδος
Ενοποίησης

Λουξεμβούργο

Ολική

Έμμεση

100%

100%

100%

100%

Λουξεμβούργο

Ολική

Έμμεση

100%

100%

100%

100%

Κύπρος

Ολική

Έμμεση

-

-

69,02%

69,02%

Κύπρος

Ολική

Έμμεση

-

-

35,19%

35,19%

Κάντζα Αττικής,
Ελλάδα

Ολική (έως 30
Οκτωβρίου
2014)

Έμμεση

-

-

-

87%

Κάντζα Αττικής,
Ελλάδα

Ολική

Έμμεση

100%

100%

100%

100%

Η εταιρεία Multichoice Holdings (Cyprus) Ltd ασκούσε τον έλεγχο της θυγατρικής Multichoice
(Cyprus) Public Company Ltd., με ποσοστό 50,98% και επιπλέον κατείχε την πλειοψηφία των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω θυγατρικής.
β) Συγγενείς εταιρείες
Η συγγενής εταιρεία στην οποία συμμετέχει η Forthnet και περιλαμβάνεται στις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με την μέθοδο της καθαρής θέσης είναι η εξής:

Συγγενής
Telemedicine Technologies S.A.

Έδρα
Παρίσι Γαλλία

Σχέση
Συμμετοχής
Άμεση

Συμμετοχή
31.12.2015 31.12.2014
21,84%

21,84%

31.12.2013
24,90%

Στις 11 Απριλίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μεταβίβαση 54.031 κοινών
ονομαστικών μετοχών της Telemedicine Technologies S.A., ήτοι ποσοστό 36,48%, έναντι
τιμήματος €1. Μετά την ως άνω μεταβίβαση μετοχών, η έμμεση συμμετοχή της Εταιρείας
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στην Telemedicine Technologies S.A. ανήλθε σε 24,90% και θεωρήθηκε πλέον συμμετοχή σε
συγγενή εταιρεία όπου ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Βάση του συμφωνητικού πώλησης και αγοράς, ο Όμιλος
και η Εταιρεία αναγνώρισαν στις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις την ενδεχόμενη
απαίτηση ποσού €346 χιλ., η οποία περιλαμβάνεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2015. Η Εταιρεία δεν
συμμετείχε στις διαδοχικές αυξήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από τις γενικές συνελεύσεις των
μετόχων της Telemedicine Technologies S.A. εντός του 2014, του 2015 και α’ εξαμήνου
2016και κατά συνέπεια μειώθηκε το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της Εταιρείας σε
αυτήν διαμορφώθηκε σε 15,15% την 30.6.2016.
Συνεπεία των ανωτέρω, η Telemedicine Technologies S.A. η οποία, έως το Μάρτιο του 2013,
ενοποιούνταν με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης και κατόπιν με την μέθοδο της
καθαρής θέσης έως την 31 Δεκεμβρίου 2015, στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.-30.6.2016 έχει αναταξινομηθεί από τις
συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες σε διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.
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3.16.2 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
Καταστάσεων Χρήσεων 2013, 2014 και 2015

Ενοποιημένων

Χρηματοοικονομικών

3.16.2.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων 2013,
2014 και 2015
Κατάσταση αποτελεσμάτων
σε χιλ. €
Κύκλος εργασιών
Τηλεπικοινωνιακά κόστη
Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων
Έξοδα προβολής, διαφήμησης και εκθέσεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά έξοδα
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους
Η ζημιά περιόδου αποδίδεται σε :
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες)
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός )
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος)
Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα
ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) της αποζημίωσης
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα / (ζημίες)
που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Τα λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
/ (ζημίες)
αποδίδονται σε:
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Συνολικά καθαρά εισοδήματα μετά από φόρους
Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα αποδίδονται σε:
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

2015
349.736
(95.705)
(91.716)
(4.481)
(8.010)
(35.673)
(66.853)
2.313
(77.333)
86
(22.116)
119
(49.633)
(4.300)
(53.933)

2014
374.666
(97.277)
(95.597)
(6.453)
(10.680)
(40.181)
(66.932)
3.748
(89.750)
249
(23.555)
(5)
(51.768)
8.726
(43.042)

2013
375.440
(94.177)
(96.565)
(17.860)
(13.547)
(40.702)
(60.348)
5.881
(88.483)
2.313
(25.259)
95
(53.212)
(7.179)
(60.391)

(49.276)
(4.657)
(53.933)

(42.375)
(667)
(43.042)

(59.821)
(570)
(60.391)

(0,4476)
110.097.185
110.097.185

(0,3915)
108.234.138
108.234.138

(4,6184)
12.952.610
12.952.610

601
(174)

(1.312)
341

226
(59)

427

(971)

167

424
2
427
(53.506)

(967)
(4)
(971)
(44.013)

166
1
167
(60.224)

(48.851)
(4.655)
(53.506)

(43.342)
(671)
(44.013)

(59.655)
(569)
(60.224)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
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οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Σημειώνεται ότι στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015, ορισμένα
κονδύλια της χρήσης 2014 αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με
αυτά της χρήσης 2015. Οι αναταξινομήσεις αυτές περιγράφονται κατωτέρω:



το ποσό των €248.684 αναταξινομήθηκε από τα τηλεπικοινωνιακά κόστη στον κύκλο
εργασιών.
το ποσό των €377.500 του Ομίλου και της Εταιρείας αναταξινομήθηκε από τα λοιπά
έξοδα στα τηλεπικοινωνιακά κόστη.

Σημειώνεται ότι στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2014, ορισμένα
κονδύλια της χρήσης 2013 αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με
αυτά της χρήσης 2014. Οι αναταξινομήσεις αυτές περιγράφονται κατωτέρω:





το ποσό των €141.510 και €96.753 της Εταιρείας και του Ομίλου αντίστοιχα
αναταξινομήθηκαν από τον κύκλο εργασιών στα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.
το ποσό των €611.091 της Εταιρείας και του Ομίλου αναταξινομήθηκε από τα
τηλεπικοινωνιακά κόστη στον κύκλο εργασιών.
το ποσό των €177.000 της Εταιρείας και του Ομίλου αναταξινομήθηκε από τα λοιπά
έσοδα εκμετάλλευσης στις αμοιβές και έξοδα προσωπικού.
το ποσό των €250.000 της Εταιρείας και του Ομίλου αναταξινομήθηκε από τα λοιπά
έσοδα εκμετάλλευσης στα λοιπά έξοδα.

Έκτακτοι παράγοντες, πολιτικοί ή παράγοντες διοικητικού, φορολογικού,
νομισματικού ή πολιτικού χαρακτήρα, που επηρέασαν ή να ενδέχεται να επηρεάσουν
τις δραστηριότητες του Ομίλου
Δεν υφίστανται έκτακτοι παράγοντες, πολιτικοί ή παράγοντες διοικητικού, φορολογικού,
νομισματικού ή πολιτικού χαρακτήρα που να επηρέασε ή να ενδέχεται να επηρεάσει
σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του Ομίλου πλην των κάτωθι:





Η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκαν
αρχικά τον Ιούνιο 2015 παρότι έχουν σταδιακά χαλαρώσει, δεν έχουν αρθεί πλήρως.
Η επιβολή πρόσθετων φόρων, όπως το αναλογικό τέλος 10% επί του μηναίου
λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση που ισχύει από 1.6.2016 και το
αναλογικό τέλος ποσοστού 5% επί του μηναίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σταθερής
τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (internet)
που θα ισχύσει από 1.1.2017.
Η αβεβαιότητα που απορρέει από την παρούσα ελληνική δημοσιονομική κρίση και την
κρίση στην Ε.Ε. η οποία εντάθηκε περαιτέρω μετά το πρόσφατο αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. (βλ. ενότητα 2
«Παράγοντες κινδύνου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).

Κύκλος εργασιών
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και
συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, η ανάπτυξη και χρήση κάθε
πρόσφορης τηλεπικοινωνιακής δικτυακής υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την
ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.
Κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντος
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανά κατηγορία προϊόντος αναλύεται ως ακολούθως:
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Κύκλος Εργασιών ανά προϊόν
σε χιλ. €
Συνδυαστικές
υπηρεσίες (2play)
Συνδυαστικές
υπηρεσίες (3play)
Τηλεφωνία
ADSL
Έσοδα
Συνδρομητικής
τηλεόρασης
Λοιπά
Υπηρεσίες προς
Οικιακούς πελάτες
(άμεσες)
Τηλεφωνία
ADSL
Λοιπά
Υπηρεσίες προς
Οικιακούς πελάτες
(έμμεσες)
Υπηρεσίες προς
Επιχειρηματικούς
πελάτες

1.131.12.2015

% επί των
πωλήσεων

1.131.12.2014

% επί των
πωλήσεων

1.131.12.201
3

% επί των
πωλήσεων

50.872

14,5%

66.830

17,8%

103.116

27,5%

65.736

18,8%

58.606

15,6%

17.479

4,7%

8.220

2,4%

11.569

3,1%

16.795

4,5%

10.308

2,9%

9.956

2,7%

14.035

3,7%

157.190

44,9%

162.412

43,3%

152.078

40,6%

4.671

1,3%

7.918

2,1%

6.066

1,6%

296.996

84,9%

317.291

84,7%

309.567

82,6%

482

0,1%

401

0,1%

603

0,2%

2.139

0,6%

3.431

246

0,1%

276

0,9%
0,1%

4.203
292

1,1%
0,1%

2.866

0,8%

4.108

1,1%

5.098

1,4%

34.472

9,9%

33.637

9,0%

37.167

9,9%

Έσοδα e-business
Έσοδα
διαφημίσεων
συνδρομητικής
τηλεόρασης
Υπηρεσίες Forth
CRS

1.175

0,3%

1.421

0,4%

1.632

0,4%

6.442

1,8%

10.084

2,7%

10.190

2,7%

3.337

1,0%

3.247

0,9%

3.056

0,8%

Εξοπλισμός

1.894

0,5%

2.645

0,7%

6.559

1,8%

Άλλες υπηρεσίες

2.553

0,7%

2.234

0,6%

2.169

0,6%

Σύνολο
349.736
100,0%
374.666
100,0%
375.440
100,0%
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Οι άμεσες υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες, οι οποίες αποτελούν το 84,9% των πωλήσεων
για τη χρήση 2015 από 84,7% για τη χρήση 2014 και 82,6% τη χρήση 2013, ανήλθαν σε
€296.996 χιλ. το 2015 από €317.291 χιλ. το 2014 και €309.567 χιλ. το 2013. Ο βασικός όγκος
των εσόδων από άμεσες υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες, προέρχεται από τη
συνδρομητική τηλεόραση (44,9% επί των πωλήσεων) και τις συνδυαστικές υπηρεσίες (3play)
(18,8% επί των πωλήσεων).
Οι συνδυαστικές υπηρεσίες (2play) μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 23,9% το 2015 σε σχέση
με το 2014 και διαμορφώθηκαν σε €50.872 χιλ. το 2015 έναντι €66.830 χιλ. το 2014 κυρίως
λόγω μεταφοράς των συνδρομητών στην νέα υπηρεσία 3play.
Τα έσοδα συνδρομητικής τηλεόρασης τα οποία αποτελούν το 44,9% των εσόδων από
υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες για τη χρήση 2015 έναντι 43,3% για τη χρήση 2014 και
40,6% τη χρήση 2013, μειώθηκαν κατά 3,2% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €157.190
χιλ. το 2015 από €162.412 χιλ. το 2014 και €152.078 χιλ. το 2013. Η μείωση οφείλεται κυρίως
στις δυσμενείς εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας οι οποίες οδήγησαν στην συρρίκνωση της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Σχετικά με τις υπηρεσίες συνδρομητικής
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τηλεόρασης σημειώνεται ότι το 2015 μειώθηκε ο αριθμός των πελατών κατά 2,5% και
διαμορφώθηκε σε 494.643 έναντι 507.261 το 2014 και 452.340 τη χρήση 2013.
Τα έσοδα από έμμεσες υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες (υπηρεσίες στις οποίες
εκμισθώνεται η γραμμή πρόσβασης, WLR-Preselection-Satelilite) διαμορφώθηκαν σε €2.866
χιλ. τη χρήση 2015 από €4.108 χιλ. τη χρήση 2014 και €5.098 χιλ. τη χρήση 2013.
Οι υπηρεσίες προς επιχειρηματικούς πελάτες αντιπροσωπεύουν το 9,9% των συνολικών
εσόδων για το 2015, ανήλθαν σε €34.472 χιλ. από €33.637 χιλ. το 2014, και €37.167 χιλ. το
2013. Για τη χρήση 2015, τα έσοδα από επιχειρηματικούς πελάτες παρουσίασαν μικρή
αύξηση κατά 2,5% το 2014 λόγω της ανάληψης έργων εγκατάστασης συστημάτων για τη
μεταφορά δεδομένων (υπηρεσία MPLS VPN). Το 2014 σε σχέση με το 2013 τα έσοδα από
υπηρεσίες προς επιχειρηματικούς πελάτες εμφάνισαν πτώση 9,5% λόγω κυρίως μείωσης των
τιμών στις επαγγελματικές συνδρομές συνεπεία του ανταγωνισμού.
Τα έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής τηλεόρασης το 2015 μειώθηκαν κατά 36% σε σχέση
με το 2014 και διαμορφώθηκαν σε €6.442 χιλ από €10.084 χιλ. το 2014 και €10.190 χιλ. το
2013 λόγω πτώσης της διαφημιστικής δαπάνης των διαφημιζόμενων.
Η μείωση των εσόδων από έμμεσες υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες και η πτώση των
εσόδων από διαφήμιση, είναι απόρροια της πρόσφατης οικονομική κρίσης η οποία έχει
επηρεάσει τόσο την καταναλωτική συμπεριφορά όσο και την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι άλλες υπηρεσίες αφορούν έσοδα από θυγατρικές εταιρείες και το 2015 ανήλθαν σε €2.553
χιλ. από €2.234 χιλ. το 2014 και €2.169 χιλ. το 2013.
Τηλεπικοινωνιακά κόστη
Τα τηλεπικοινωνιακά κόστη του Ομίλου τη χρήση 2015 εμφάνισαν μείωση κατά 1,6% σε
σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν σε €95.705 χιλ. λόγω της μείωσης του
τηλεπικοινωνιακού εσόδου αλλά κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους των τελών
διασύνδεσης. Το 2014 ανήλθαν σε €97.277 χιλ. σε σχέση με €94.177 χιλ. το 2013, αυξημένα
κατά 3,3%, λόγω αύξησης της συνδρομητικής βάσης.
Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών
Ο λογαριασμός χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών κινήθηκε πτωτικά με αποτέλεσμα να
διαμορφωθεί σε €91.716 χιλ. για το 2015 έναντι €95.597 χιλ. το 2014 και €96.565 χιλ. το
2013. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους περιεχομένου των αθλητικών
δικαιωμάτων.
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων
Το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων, το οποίο αφορά σε
αποκωδικοποιητές, routers κτλ., μειώθηκε κατά 30,6% το 2015 και διαμορφώθηκε σε €4.481
χιλ. το 2015 έναντι €6.453 χιλ. το 2014 κυρίως λόγω συντηρητικής πολιτικής της Εταιρείας. Το
αντίστοιχο κόστος το 2013 ανήλθε σε €17.860 χιλ. κυρίως λόγω του εφ’ άπαξ κόστους
αντικατάστασης των αποκωδικοποιητών παλαιάς τεχνολογίας με αντίστοιχους νέας
τεχνολογίας, συνολικού ποσού €7.713 χιλ.
Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων
Τα έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων διαμορφώθηκαν σε €8.010 χιλ. το 2015
μειωμένα κατά 25% σε ετήσια βάση έναντι €10.680 χιλ. το 2014 λόγω συντηρητικής πολιτικής
της Εταιρείας ως συνέπεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Το 2014 σε σχέση με το 2013
η μείωση ανήλθε σε 21,2% ήτοι σε €10.680 χιλ. έναντι €13.547 χιλ.
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Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Στο κόστος μισθοδοσίας προσωπικού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
σε χιλ. €
Μισθοί και ημερομίσθια
Ασφαλιστικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο
Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις**
Σύνολο

1.1-31.12.2015
30.677
6.713

1.1-31.12.2014
33.753
7.571

1.1-31.12.2013
32.750
8.178

964
751
39.106
(3.433)
35.673

1.483
1.005
43.812
(3.632)
40.181

1.544
782
43.255
(2.553)
40.702

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
** Αφορά στο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται στην ανάπτυξη του λογισμικού και εμφανίζεται
στο λογαριασμό «Ασώματες ακινητοποιήσεις»
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Το κόστος μισθοδοσίας διαμορφώθηκε σε €30.677 χιλ. το 2015 από €33.753 χιλ. το 2014 και
€32.750 χιλ. το 2013. Η μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 9,1% το 2015 έναντι του 2014,
οφείλεται στην προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους στα πλαίσια της
βελτιστοποίησης της οργανωτικής δομής.
Λοιπά έξοδα
Στα Λοιπά Έξοδα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Λοιπά έξοδα
σε χιλ. €
Αμοιβές και παροχές τρίτων**
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Έξοδα συντήρησης
Ενοίκια
Προμήθειες
Λειτουργικά έξοδα κτιρίων
Σύνολο Εξόδων

2015
24.156
1.218
8.194
11.263
7.429
2.306
9.316
2.969
66.853

2014
26.914
1.199
7.444
7.365
7.334
2.326
11.504
2.846
66.932

2013
24.419
1.297
8.576
6.192
6.742
2.465
7.809
2.847
60.348

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
** Αφορά στις αμοιβές ελεγκτών, συνεργατών και συμβούλων της Εταιρείας
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Τα λοιπά έξοδα παρουσίασαν οριακή μείωση το 2015 και διαμορφώθηκαν σε €66.853 χιλ. από
€66.932 χιλ. το 2014 και €60.348 χιλ. το 2013. Η οριακή μείωση κατά 0,1% το 2015 οφείλεται
κυρίως στην μείωση των αμοιβών προς τρίτους και των προμηθειών η οποία όμως
αντισταθμίστηκε από την αύξηση στις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Η αύξηση των
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λοιπών εξόδων κατά 10,9% το 2014 σε σχέση με το 2013 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
προμηθειών λόγω του αυξημένου κόστους απόκτησης νέων συνδρομητών και των αμοιβών
και παροχών τρίτων που οφείλεται σε έκτακτες αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και
συμβούλων.
Οι αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθόλη την
εξεταζόμενη περίοδο, οφείλονται στις δυσμενείς εξελίξεις στην ελληνική οικονομία οι οποίες
εντάθηκαν ιδιαίτερα το 2015 και ανήλθαν σε €11.263 χιλ. έναντι €7.365 χιλ. το 2014 και €6.192
χιλ. το 2013.

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αφορούν κυρίως έσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων,
επιδοτήσεις για έρευνα και ανάπτυξη και έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις και
διαμορφώθηκαν σε €2.313 χιλ. το 2015 έναντι €3.748 χιλ. το 2014 και €5.881 χιλ. το 2013. Η
μείωση το 2015 σε σχέση με το 2014 οφείλεται στην απόσβεση των επιχορηγήσεων ενώ η
μείωση του 2014 σε σχέση με το 2013 οφείλεται κυρίως στα έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσες
προβλέψεις του παρελθόντος που λογιστικοποιήθηκαν το 2013.
Αποσβέσεις
Η ανάλυση των αποσβέσεων έχει ως εξής:
Αποσβέσεις
σε χιλ. €
Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις εξοπλισμού δικτύου
Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
Αποσβέσεις επίπλων - λοιπού εξοπλισμού
Σύνολο Αποσβέσεων Ενσώματων Παγίων Στοιχείων
Αποσβέσεις αδείας σταθερής ασύρματης πρόσβασης
Αποσβέσεις λογισμικών και λοιπών ασώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις λοιπών ασώματων στοιχείων που
αναγνωρίσθηκαν κατά τη εξαγορά θυγατρικής
Σύνολο Αποσβέσεων Ασώματων Παγίων Στοιχείων
Σύνολο Αποσβέσεων

1.131.12.2015
2.428
26.853
11
1.445
30.736
0

1.131.12.2014
3.503
29.694
21
2.856
36.075
0

1.131.12.2013
4.763
33.844
77
4.602
43.286
659

34.330

41.409

32.271

12.267
46.597
77.333

12.267
53.676
89.750

12.267
45.197
88.483

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Οι συνολικές αποσβέσεις το 2015 ανήλθαν σε €77.333 χιλ. από €89.750 χιλ. το 2014 και
€88.483 χιλ. το 2013.
Το σύνολο των αποσβέσεων των ενσώματων παγίων στοιχείων το 2015 διαμορφώθηκαν σε
€30.736 χιλ. από €36.075 χιλ. το 2014 και €43.286 χιλ. το 2013. Η μείωση οφείλεται στον
μειωμένο ρυθμό απόκτησης νέων παγίων.
Οι αποσβέσεις των ασώματων παγίων στοιχείων παρουσιάστηκαν μειωμένες κατά 13,2% με
αποτέλεσμα να διαμορφωθούν το 2015 σε €46.597 χιλ. έναντι €53.676 χιλ. το 2014, γεγονός
που οφείλεται στο μειωμένο κόστος απόκτησης νέων συνδρομητών. Το 2014 σε σχέση με το
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2013 η αύξηση ανήλθε σε 18,8% ήτοι €53.676 χιλ. έναντι €45.197 χιλ. λόγω του αυξημένου
κόστους απόκτησης συνδρομητών.
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)
Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) αναλύονται ως εξής παρακάτω:
Xρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα)
σε χιλ. €
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων
Έξοδα ομολογιακού δανείου
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
(έσοδα/(έξοδα))

1.131.12.2015
(12.352)
(110)
(6.338)
(468)
(2.848)
(22.116)

1.131.12.2014
(12.961)
(101)
(6.996)
(786)
(2.710)
(23.555)

1.131.12.2013
(12.800)
(116)
(8.247)
(1.789)
(2.307)
(25.259)

(22.116)
40
45
86

(23.555)
248
0
249

(25.259)
156
2.157
2.313

(22.030)

(23.306)

(22.946)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Χρηματοοικονομικά έσοδα: αφορούν σε πιστωτικούς τόκους καταθέσεων και λοιπά
χρηματοοικονομικά έσοδα τα οποία στο σύνολό τους ανήλθαν σε €86 χιλ. το 2015 από €249
χιλ. το 2014 και €2.313 χιλ. το 2013.
Χρηματοοικονομικά έξοδα: προέρχονται από τους τόκους των πάσης φύσεως δανείων και
είναι μειωμένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση αφού διαμορφώθηκαν σε €22.116 χιλ. το 2015 από
€23.555 χιλ. το 2014 και €25.259 χιλ. το 2013 κυρίως λόγω των μειωμένων επιτοκίων euribor
κατά τη διάρκεια του έτους και της μείωσης κεφαλαίου των χρηματοδοτικών μισθώσεων.
Το «Αποτέλεσμα από Συγγενείς Επιχειρήσεις» αφορά την εταιρεία Telemedicine η οποία
ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης έως την 31.12.2015.
Ζημίες προ φόρων
Η πτώση του κύκλου εργασιών λόγω μείωσης του αριθμού των συνδρομητών συνέπεια της
επιδείνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, αντισταθμίστηκε από την
μείωση των εξόδων στο πλαίσιο των ενεργειών της Εταιρείας για εξορθολογισμό των
δαπανών κατά την περίοδο 2013 – 2015, και είχε ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να καταφέρει να
μειώσει το ύψος των ζημιών προ φόρων κατά τη διάρκεια της τριετίας, οι οποίες
διαμορφώθηκαν σε €49.633 χιλ. το 2015 έναντι €51.768 χιλ. το 2014 και €53.212 χιλ. το
2013. Οι ζημίες προ φόρων μειώθηκαν το 2015 σε σχέση με το 2014 κατά 4,1% ενώ το 2014
σε σχέση με το 2013 μειώθηκαν κατά 2,7%.
Φόρος εισοδήματος
Ο Φόρος εισοδήματος αποτελείται από τα ακόλουθα:
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Φόρος εισοδήματος
σε χιλ. €
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Πίστωση για φόρο εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

2015
468
24
0
3.807

2014
291
44
(1.376)
(7.686)

2013
270
884
0
6.025

Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήματος
που απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

4.300

(8.726)

7.179

174

(341)

59

174

(341)

59

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
Καθαρά αναλογιστικά κέρδη
Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήματος
που απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος ανήλθε σε €468 χιλ. το 2015 από €291 χιλ. το 2014 και €270
χιλ. το 2013. Η σημαντική αύξηση κατά 60,8% το 2015 οφείλεται κυρίως στην αύξηση κερδών
της θυγατρικής Intervision BV.
Κατά την χρήση 1.1 - 31.12.2015, ο Όμιλος επανεκτίμησε τις αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις που είχαν σχηματιστεί και προχώρησε σε απομείωση τους κατά το ποσό των
€11,4 εκατ. περίπου, το οποίο αφορά σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση των
φορολογικών ζημιών, για τις οποίες δεν αναμενόταν να υπάρχει επαρκώς διαθέσιμο
φορολογητέο κέρδος στο μέλλον για να συμψηφιστούν, σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο
του Ομίλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των
συμμετοχών σε θυγατρικές. Αντίστοιχα κατά την χρήση 1.1 - 31.12.2014, η Εταιρεία
επανεκτίμησε τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που είχαν σχηματιστεί και
προχώρησε σε απομείωση τους κατά το ποσό των €7,5 εκατ.
Ζημίες μετά από φόρους
Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε €53.933 χιλ. το 2015 έναντι €43.042 χιλ. το 2014 και
€60.391 χιλ. το 2013 και έχουν επηρεαστεί κυρίως από τις μεταβολές του αναβαλλόμενου
φόρου ως αποτέλεσμα της επανακτίμησης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από
φορολογικές ζημιές.
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3.16.2.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων καταστάσεων χρηματοοικονομικής
θέσης χρήσεων 2013 - 2015
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία των ενοποιημένων
καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου για τις χρήσεις που έληξαν την
31.12.2013, 31.12.2014 και την 31.12.2015:
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
σε χιλ. €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Ασώματα πάγια
Υπεραξία
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματoοικονομικά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Ζημίες εις νέον
Σύνολο
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

140.423
121.172
83.169
333
9.757
168
14.428

163.304
140.100
83.169
214
11.144
223
18.777

191.852
145.717
83.169
219
11.738
223
15.294

369.449

416.931

448.211

6.896
38.086
57.708
7.566
2.503
3.044
6.720
122.524
491.973

6.452
45.683
64.459
8.968
3.022
3.217
10.284
142.084
559.016

6.617
48.791
57.804
10.978
2.094
0
14.690
140.974
589.185

33.029
300.499
182.094
(676.693)
(161.071)
(2.954)
(164.025)

33.029
300.499
182.261
(628.009)
(112.220)
1.701
(110.519)

3.886
300.981
194.525
(596.931)
(97.539)
2.372
(95.167)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης αναμεταδοτών

62.123

70.948

79.065

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

681
24.243

890
10.605

1.095
11.774

0
3.529
6.805
27.273
124.655

0
3.841
8.191
27.641
122.116

920
2.451
10.129
32.354
137.789

109.286
4.619
1.418

115.557
5.401
1.418

112.520
4.636
1.418

Μακροπρόθεσμo μέρος από δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
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Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
σε χιλ. €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων
Έσοδα επομένων χρήσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης αναμεταδοτών
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από
δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31.12.2015
324.793
26.410

31.12.2014
324.326
29.627

31.12.2013
323.544
33.631

8.825

8.118

7.467

208

205

363

40.443
1.348

40.125
1.481

39.994
2.059

13.992
531.343
655.998
491.973

21.161
547.419
669.534
559.016

20.932
546.564
684.352
589.185

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Επιπλέον, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2014, ορισμένα
κονδύλια της χρήσης 2013 αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με
αυτά της χρήσης 2014. Οι αναταξινομήσεις αυτές περιγράφονται κατωτέρω:







το ποσό των €1.461.087 της Εταιρείας και €1.476.317 του Ομίλου αναταξινομήθηκαν
από τις εμπορικές απαιτήσεις στις απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες.
το ποσό των €2.528.887 της Εταιρείας και €2.539.513 του Ομίλου αναταξινομήθηκαν
από τους προμηθευτές στις υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες.
το ποσό των €133.950 της Εταιρείας και του Ομίλου αναταξινομήθηκε από τις
προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στο βραχυπρόθεσμο μέρος της υποχρέωσης
των δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών.
το ποσό των €8.000.000 της Εταιρείας και του Ομίλου αναταξινομήθηκε από τους
προμηθευτές στο βραχυπρόθεσμο μέρος της υποχρέωσης των δικαιωμάτων
αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών.
το ποσό των €567.372 της Εταιρείας και του Ομίλου αναταξινομήθηκε από τα έσοδα
επόμενων χρήσεων στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
το ποσό των €567.024 του Ομίλου αναταξινομήθηκε από τα δικαιώματα αθλητικών
προγραμμάτων και ταινιών στα έσοδα επομένων χρήσεων.

Παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότεροι λογαριασμοί των ενοποιημένων Καταστάσεων
Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου καθώς και οι σημαντικότερες μεταβολές που έχουν
επέλθει κατά την 31.12 των χρήσεων 2013, 2014 και 2015:
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια
Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων την 31.12 αναλύεται
ως εξής:
Ενσώματα πάγια στοιχεία - Αναπόσβεστη αξία
σε χιλ. €
Οικόπεδα
Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων
Τηλεπι/κός και λοιπός εξοπλισμός
(αναμεταδότες) και εγκ/σεις
Μηχανήματα αναμετάδοσης

31.12.2015
1.673
9.623

31.12.2014
1.673
11.855

31.12.2013
1.673
15.149

72.552
56.540

82.660
66.035

96.152
75.605
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Ενσώματα πάγια στοιχεία - Αναπόσβεστη αξία
σε χιλ. €
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Πάγια Υπό Εκτέλεση
Σύνολο

31.12.2015
36
0

31.12.2014
50
1.032

31.12.2013
60
3.213

140.423

163.304

191.852

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ. από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Η μεταβολή των ενσώματων παγίων στην εξεταζόμενη περίοδο της τριετίας οφείλεται αφ’
ενός στις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων και αφ’ ετέρου στον μειούμενο ρυθμό απόκτησης
νέων ενσώματων παγίων, στα πλαίσια της συντηρητικής πολιτικής του Ομίλου ως συνέπεια
της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Τα γήπεδα, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσης,
μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι
επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων
παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής
ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των παγίων
διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω
οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα
αποτελέσματα χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
Ο Όμιλος την 31.12.2015 διατηρούσε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναπόσβεστης
αξίας €140.423 χιλ. έναντι €163.304 χιλ. την 31.12.2014 και €191.852 χιλ. την 31.12.2013. Η
ποσοστιαία μεταβολή τη χρήση 2015 σε σχέση με τη χρήση 2014 ανήλθε σε (14)%, ενώ τη
χρήση 2014 σε σχέση με τη χρήση 2013 σε (14,9)%.
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων.
Τα πάγια που έχουν αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση παραμένουν στην κυριότητα των
εκμισθωτών. Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση
ενσώματων παγίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, 2014 και 2013 για τον Όμιλο ανήλθε σε
€58.922 χιλ., σε €68.536 χιλ. και €78.151 χιλ. αντίστοιχα. Οι αναπόσβεστες αξίες των
αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων παγίων ανά κατηγορία ενσώματων
παγίων αναλύονται ως εξής:
Πάγια βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης
σε χιλ. €
Γήπεδα
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων
Τηλεπ/κός και λοιπός εξοπλισμός (αναμεταδότες)
και εγκαταστάσεις
Σύνολο

31.12.2015
535
1.640

31.12.2014
535
1.694

31.12.2013
535
1.747

56.747
58.922

66.308
68.536

75.868
78.151

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Ασώματα πάγια
Η αναπόσβεστη αξία των ασώματων πάγιων την 31.12.2015, την 31.12.2014 και 31.12.2013
αναλύεται ως εξής:
Ασώματα πάγια στοιχεία - Αναπόσβεστη αξία
σε χιλ. €
Λογισμικά
Άδειες & Λοιπά Ασώματα
Λογισμικά υπό εκτέλεση
Σύνολο

31.12.2015
12.090
107.163
1.919
121.172

31.12.2014
11.494
126.926
1.681
140.100

31.12.2013
7.333
135.907
2.477
145.717

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Η μεταβολή των ασώματων παγίων στην εξεταζόμενη περίοδο της τριετίας οφείλεται τόσο
στις αποσβέσεις των ασώματων παγίων στοιχείων όσο και στον μειούμενο ρυθμό, κυρίως,
απόκτησης νέων συνδρομητών, στα πλαίσια της συντηρητικής πολιτικής του Ομίλου, η οποία
εστιάζει στην διατήρηση των συνδρομητών μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η αναπόσβεστη αξία των ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου την
31.12.2015 διαμορφώθηκε σε €121.172 χιλ. έναντι €140.100 χιλ. την 31.12.2014 ήτοι
μεταβολή (13,5)%. Τη χρήση 2014 η αναπόσβεστη αξία των ασώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τη χρήση 2013 διαμορφώθηκε σε €140.100 χιλ. έναντι
€145.717 χιλ. ήτοι ποσοστιαία μεταβολή (3,9)%.
Τα ασώματα πάγια αποτελούνται από τα κόστη λογισμικού που αγοράζονται ή παράγονται
εσωτερικά και από το κόστος απόκτησης ευρεσιτεχνιών εμπορικών ονομασιών σημάτων,
δικαιώματα τίτλων, εκχωρήσεων δικαιωμάτων και αδειών. Τα προερχόμενα από εξωτερική
αγορά ασώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ τα προερχόμενα από
ενοποίηση επιχειρήσεων στην εύλογη αξία που είχαν κατά την απόκτηση. Το λογισμικό που
παράγεται εσωτερικά περιλαμβάνει έξοδα όπως μισθοδοσία, υλικά και υπηρεσίες που
χρησιμοποιούνται, καθώς και κάθε άλλο άμεσο έξοδο που απαιτείται για την ανάπτυξη του και
την προώθησή του προς χρήση.
Στα ασώματα πάγια του Ομίλου περιλαμβάνεται το κόστος για την απόκτηση ειδικής άδειας
από την απορροφούμενη Εταιρεία «Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.» η οποία
απορροφήθηκε από την Εταιρεία το 2006, για την εγκατάσταση και λειτουργία και
εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης. Η
άδεια χορηγήθηκε με την απόφαση 203/10.01.2001 της Ε.Ε.Τ.Τ. για διάστημα δεκαπέντε (15)
ετών, στην τιμή των €8,5 εκ. περίπου. Η απόσβεση της εν λόγω αδείας γίνεται σε διάστημα
δεκατριών (13) ετών, το υπολειπόμενο δηλαδή διάστημα από την έναρξη της εκμετάλλευσής
της μέχρι και την λήξη των δεκαπέντε (15) ετών.
Επιπλέον ο Όμιλος κεφαλαιοποιεί στην υποκατηγορία «Άδειες και Λοιπά Ασώματα» τα έξοδα
απόκτησης συνδρομητών για υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο για
τις οποίες ο πελάτης δεσμεύεται με συμβόλαιο. Σε περίπτωση τερματισμού του συμβολαίου
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πριν την λήξη του το αναπόσβεστο υπόλοιπο του κόστους απόκτησης συνδρομητών
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.
Ασώματα περιουσιακά στοιχεία με ορισμένου χρόνου προσδόκιμο οικονομικής
εκμετάλλευσης, αποσβένονται με την ισόποση κατανομή τους σε τμήματα για όλη την
διάρκεια του προσδόκιμου οικονομικής τους εκμετάλλευσής. Το μεταφερόμενο ποσό κάθε
άυλου περιουσιακού στοιχείου αναθεωρείται ετησίως και αναπροσαρμόζεται για απομείωση,
όταν το μεταφερόμενο ποσό υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό. Το προσδόκιμο οικονομικής
εκμετάλλευσης και οι υπολειπόμενες αξίες των ασώματων περιουσιακών στοιχείων
αποτιμώνται σε ετήσια βάση.
Υπεραξία
Η υπεραξία την 31.12.2015, την 31.12.2014 και 31.12.2013 αναλύεται ως εξής:
σε χιλ. €
Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.
Forth CRS Α.Ε.
Όμιλος NetMed N.V. και Intervision B.V.
Απομείωση υπεραξίας Ομίλου NetMed N.V. Και
Intervision B.V.
Σύνολο

31.12.2015
513
25
285.965

31.12.2014
513
25
285.965

31.12.2013
513
25
285.965

(203.334)
83.169

(203.334)
83.169

(203.334)
83.169

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Την 31.12.2015 ο Όμιλος πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας
σε επίπεδο Ομίλου (μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών «ΜΔΤΡ»).
Η ανακτήσιμη αξία του ενός ενιαίου τομέα αναφοράς δηλαδή του Ομίλου καθορίστηκε από
την Αξία Χρήσης η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόμενων ταμειακών ροών από
χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους από την διοίκηση
καλύπτοντας μία περίοδο τεσσάρων ετών. Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε για
την προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών είναι 11,5% (31.12.2014: 12,2%),
ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές (μετά την πάροδο των τεσσάρων ετών) που
χρησιμοποιήθηκε είναι 2,25% (31.12.2014: 0,50%) λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις
μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου.
Η λογιστική αξία του Ομίλου είναι χαμηλότερη από την ανακτήσιμη αξία του και συνεπώς δεν
αναγνωρίστηκε απομείωση την 31.12.2015 (31.12. 2014: δεν αναγνωρίστηκε απομείωση).
Την 31 Δεκεμβρίου 2014 ο Όμιλος πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος έλεγχος απομείωσης της
υπεραξίας σε επίπεδο Ομίλου (μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών «ΜΔΤΡ») καθώς
από την 31 Μαρτίου 2013, οι δύο τομείς των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης απεικονίζονται ως ενιαίος τομέας προς αναφορά.
Η ανακτήσιμη αξία του ενός ενιαίου τομέα αναφοράς δηλαδή του Ομίλου, καθορίστηκε από
την Αξία Χρήσης η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόμενων ταμειακών ροών από
χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους από την διοίκηση
καλύπτοντας μία περίοδο πέντε ετών. Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε για την
προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών είναι 12,2% (31 Δεκεμβρίου 2013:
13,3%), ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές (μετά την πάροδο των πέντε ετών) που
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χρησιμοποιήθηκε είναι 0,50% (31 Δεκεμβρίου 2013: 0,50%) λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις
μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου.
Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Ο λογαριασμός άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανήλθε το 2015 σε €9.757 χιλ. από
€11.144 χιλ. το 2014 και €11.738 χιλ. έναντι το 2013 λόγω μείωσης των δοσμένων
εγγυήσεων σε τρίτους.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Το 2015 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €14.428 χιλ. από
€18.777 χιλ. το 2014 και €15.294 χιλ. το 2013. Oι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις τη
χρήση 2015 σε σχέση με τη χρήση 2014 μειώθηκαν κατά 23,2%, μετά από αποαναγνώριση
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί φορολογικών ζημιών, για τις οποίες, σύμφωνα
με το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου, δεν αναμενόταν να υπάρχει επαρκώς διαθέσιμο
φορολογητέο κέρδος στο μέλλον για να συμψηφιστούν. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις στη χρήση 2014 παρουσίασαν σε σχέση με τη χρήση 2013 αύξηση κατά 22,8%, η
οποία οφείλεται τόσο στην αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί
φορολογικών ζημιών, για τις οποίες, σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου,
αναμενόταν να υπάρχει επαρκώς διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος στο μέλλον για να
συμψηφιστούν όσο και στις προσωρινές διαφορές που προέκυψαν μεταξύ της φορολογικής
βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της αξίας τους για σκοπούς
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη
που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές
κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά
φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα
ακολουθηθούν.
Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμούνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO και τη μέση μηνιαία
σταθμική τιμή για συγκεκριμένη κατηγορία αποθέματος (ADSL in a box). Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία του Ομίλου
και της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη για
βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Τα αποθέματα για την 31.12.2015, 31.12.2014 και 31.12.2014 αναλύονται ως εξής:

Αποθέματα
σε χιλ. €
Εμπορεύματα
Αναλώσιμα υλικά
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολο

31.12.2015
7.993
71
(1.167)
6.896

31.12.2014
7.820
102
(1.471)
6.452

31.12.2013
7.776
148
(1.307)
6.617

Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής:
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σε χιλ. €

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

31.12.2015
1.471
4
(308)
1.167

31.12.2014
1.307
164
0
1.471

31.12.2013
1.392
39
(124)
1.307

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Το ύψος των αποθεμάτων μετά από προβλέψεις απομείωσης την 31.12.2015 ανήλθε σε
€6.896 χιλ. από €6.452 χιλ. την 31.12.2014 και €6.617 χιλ. την 31.12.2013. Η μεταβολή των
αποθεμάτων κατά 6,9% το 2015 είναι αποτέλεσμα επιχειρηματικού προγραμματισμού για την
κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς.
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών που έχουν αγοραστεί, εμφανίζονται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης (κυκλοφορούν ενεργητικό) στο κόστος κτήσης μειωμένα κατά τα
ποσά που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα (όπως αναφέρεται κατωτέρω). Ο Όμιλος έχει
ορισμένες υποχρεώσεις από προγράμματα και ταινίες που κατηγοριοποιούνται ως
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε σχέση με το ΔΛΠ 39, και οι οποίες επιμετρούνται στο
αναπόσβεστο κόστος τους. Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναγνωρίζονται ως
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις δυνάμει συμβάσεων παροχής αδειών όταν η περίοδος
της άδειας ξεκινάει και το κόστος κάθε προγράμματος είναι γνωστό ή μπορεί εύλογα να
καθοριστεί.
Δικαιώματα για μεμονωμένα αθλητικά γεγονότα αναγνωρίζονται συνολικά κατά την αρχική
μετάδοση του γεγονότος, ενώ δικαιώματα (μετάδοσης) για ολόκληρη αθλητική περίοδο
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ισόποσα για όλη την διάρκεια της αθλητικής περιόδου.
Δικαιώματα για υλικό γενικής ψυχαγωγίας και ταινίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα είτε
ισόποσα για την διάρκεια της άδειας χρήσης τους είτε επί τη βάση των αναμεταδόσεών τους,
όταν ο αριθμός των προβολών τους είναι περιορισμένος.
Τα έξοδα σχετικά με τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών περιλαμβάνονται στο κόστος
παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών. Το κόστος των προγραμμάτων που είναι ίδιας
παραγωγής του Ομίλου καταγράφεται ως έξοδο όπως πραγματοποιείται.
Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

Δικαιώματα Προγραμμάτων και Ταινιών
σε χιλ. €
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων
Άδειες δικαιωμάτων ταινιών
Κόστος δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων
και ταινιών

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

96.286
6.819

109.857
5.703

111.272
7.751

103.106

115.560

119.023
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων
Άδειες δικαιωμάτων ταινιών
Αποσβέσεις δικαιωμάτων αθλητικών
προγραμμάτων και ταινιών
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων
Άδειες δικαιωμάτων ταινιών

(61.096)
(3.923)

(66.827)
(3.049)

(67.372)
(2.860)

(65.019)

(69.877)

(70.232)

35.190
2.896

43.029
2.654

43.900
4.891

38.086

45.683

48.791

Καθαρή αξία δικαιωμάτων αθλητικών
προγραμμάτων και ταινιών

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Το ύψος του κόστους των δικαιωμάτων προγραμμάτων και ταινιών την 31.12.2015
διαμορφώθηκε σε €103.106 χιλ. έναντι €115.560 χιλ. την 31.12.2014 και €119.023 χιλ. την
31.12.2013. Η πτώση οφείλεται στην μείωση κυρίως του κόστους των δικαιωμάτων αθλητικού
περιεχομένου.
Εμπορικές απαιτήσεις
Ο λογαριασμός εμπορικές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
Εμπορικές απαιτήσεις
σε χιλ. €
Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Ν.Π.Δ.Δ. & Δημόσιο
Επιταγές και γραμμάτια
Μη τιμολογηθέντα έσοδα
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων

31.12.2015
107.385
2.740
1.794
3.217
3.626
118.761
(61.053)
57.708

31.12.2014
103.813
2.106
1.917
2.821
3.727
114.383
(49.924)
64.459

31.12.2013
91.478
1.362
1.832
2.718
3.478
100.869
(43.065)
57.804

31.12.2014
43.065
7.177
(317)
49.924

31.12.2013
38.318
6.136
(1.390)
43.065

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
σε χιλ. €
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

31.12.2015
49.924
11.206
(77)
61.053

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων μετά από πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις την
31.12.2015 ανήλθε σε €57.708 χιλ. από €64.459 χιλ. την 31.12.2014 και €57.804 χιλ. την
31.12.2013. Η μείωση του υπολοίπου των εμπορικών απαιτήσεων το 2015 οφείλεται κυρίως
στη μείωση των εσόδων και στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω
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του ιδιαίτερα αρνητικού κλίματος στην ελληνική οικονομία. Το 2014 σε σχέση με το 2013 το
υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων αυξήθηκε κατά 11,5% λόγω της αλλαγής του τρόπου
τιμολόγησης των πελατών σε 3play και αύξησης των εσόδων από οικιακούς πελάτες.
Η χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεων έχει ως εξής:
Χρονική απεικόνιση απαιτήσεων
σε χιλ. €
Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα

31.12.2015
43.010

31.12.2014
50.220

31.12.2013
41.354

3.230
4.195
1.676
5.597
57.708

2.942
4.590
2.111
4.595
64.459

4.661
4.404
3.256
4.130
57.804

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα

60-90 ημέρες
90-180 ημέρες
181-365 ημέρες
>365 ημέρες
Σύνολο

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση για ποσό που ισούται
με το 50% του ανοικτού υπολοίπου των νέων δανείων.
Οι απαιτήσεις ποσού €5.597 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2014: €4.595 χιλ.) για τον Όμιλο, οι οποίες
βρίσκονται σε καθυστέρηση για πάνω από 365 ημέρες αφορούν κυρίως υπόλοιπα που
οφείλονται από το Ελληνικό Δημόσιο και κυρίως απαίτηση σχετική με το έργο «Εθνικό Δίκτυο
Δημόσιας Διοίκησης-ΣΥΖΕΥΞΙΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις
Ο λογαριασμός προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
σε χιλ. €
Απαιτήσεις από το Δημόσιο
Aπαίτηση από τις Ολλανδικές φορολογικές αρχές
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Λοιποί χρεώστες
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2015
1.628
722
3.747
54
472
3.541
10.165
(2.599)
7.566

31.12.2014
1.342
1.086
3.599
1.156
883
3.526
11.592
(2.624)
8.968

31.12.2013
1.520
0
3.709
4.063
434
2.977
12.703
(1.725)
10.978

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Το σύνολο των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων το 2015 μειώθηκε σε €7.566 χιλ. από
€8.968 χιλ. το 2014 και €10.978 χιλ. το 2013. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση
του πιστωτικού υπολοίπου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στο τέλος κάθε χρήσης
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Χρηματικά διαθέσιμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα αφορούν βραχυχρόνιες τραπεζικές καταθέσεις και διαθέσιμα στο
ταμείο και αναλύονται ως ακολούθως:
Χρηματικά διαθέσιμα
σε χιλ. €
Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

31.12.2015
44
6.671
5
6.720
3.044
9.764

31.12.2014
34
10.244
5
10.284
3.217
13.501

31.12.2013
47
14.595
48
14.690
0
14.690

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Το 2015 τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε €9.764 χιλ. από €13.501 χιλ. το 2014,
παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 27,7%. Τον Ιανουάριο του 2014, η Εταιρεία
προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στην διάρκεια του έτους αποπλήρωσε
συμβατικές της λειτουργικές και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Τα χρηματικά διαθέσιμα
τη χρήση 2014 σε σχέση με τη χρήση 2013 μειώθηκαν κατά 8,1%, μείωση που οφείλεται
κυρίως στις λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου.
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία
επιτόκια τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε
τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν για τον Όμιλο
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε €40.489 και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα
στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος.
Οι δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας αφορούν σε σύμβαση ενεχυρίασης καταθέσεων για
την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων.
Ίδια Κεφάλαια
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε €(164.025) χιλ. την 31.12.2015 από
€(110.519) χιλ. την 31.12.2014 και €(95.167) χιλ. την 31.12.2013. Ειδικότερα, το μετοχικό
κεφάλαιο την 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε €33.029 χιλ. αμετάβλητο από την 31.12.2014,
διαιρούμενο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε
(110.097.185) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα λεπτά (€0,30) η
κάθε μία, Τον Ιανουάριο 2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά €29.143.373
με την έκδοση 97.144.575 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30
έκαστη. Οι ζημιές εις νέον ανήλθαν €676.693 χιλ. το 2015 από €628.009 χιλ. το 2014 και
€596.931 χιλ. το 2013.
Λοιπά Αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά απαρτίζονται από το τακτικό αποθεματικό, τα αφορολόγητα
αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων, τα ειδικά αποθεματικά από μη διανεμόμενα κέρδη
μετά φόρων προηγούμενων χρήσεων, και τα λοιπά αποθεματικά. Τα λοιπά αποθεματικά
αφορούν κυρίως στο σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ποσού €179.523.180, σύμφωνα με
την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23 Αυγούστου 2012, ισόποσου με την
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μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της μείωση της ονομαστικής αξίας των παλαιών
μετοχών της Εταιρείας και το άρθρο 4 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Το ειδικό αυτό
αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του νόμου είτε για
κεφαλαιοποίηση είτε για να συμψηφισθεί για απόσβεση ζημιών της Εταιρείας. Με βάση την
ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος είτε
κεφαλαιοποιηθεί είτε συμψηφισθεί για απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπά Αποθεματικά» αναλύεται ως εξής:
Λοιπά αποθεματικά
σε χιλ. €
Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά
Ειδικά αποθεματικά
Aποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών
Λοιπά
Σύνολο Αποθεματικών

31.12.2015
145
1.735
683

31.12.2014
145
1.899
683

179.531
182.094

179.534
182.261

31.12.2013
145
1.893
683
12.270
179.534
194.525

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Μακροπρόθεσμα δάνεια
σε χιλ. €
Ομολογιακό δάνειο
Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο δανεισμού
Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος:
Ομολογιακό δάνειο
Λοιπά
Σύνολο
Μακροπρόθεσμο μέρος

31.12.2015
324.793
0
324.793

31.12.2014
324.326
0
324.326

31.12.2013
323.544
0
323.544

324.793
0
0
0

324.326
0
0
0

323.544
0
0
0

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων το 2015, 2014 και 2013 ήταν μηδενικό. Κατά την
31 Δεκεμβρίου 2015 η Εταιρεία και η θυγατρική της Forthnet Media Α.Ε. εξακολουθούν να
βρίσκονται σε μη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τις
συμβάσεις των ομολογιακών δανείων και δεν έχουν αποπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις
ύψους €202,5 εκατ. μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ως εκ τούτου, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 το σύνολο των ομολογιακών δανείων ύψους
€324,8 εκατ. για τον Όμιλο αντίστοιχα, διατήρησαν την κατηγοριοποίηση τους ως
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
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Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Η θυγατρική εταιρεία Forth CRS A.E. διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό κυμαινόμενου
επιτοκίου.
Στον κάτωθι πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου
καθώς επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό.
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
σε χιλ. €
Όριο χρηματοδότησης
Μη χρησιμοποιηθέν όριο
Χρησιμοποιηθέν όριο

31.12.2015
1.418
0
1.418

31.12.2014
1.418
0
1.418

31.12.2013
1.700
(282)
1.418

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Το όριο χρηματοδότησης παρέμεινε ίδιο το 2015 όπως και το 2014 και 2013 σε €1.418 χιλ.
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών
Ο Όμιλος μισθώνει εξοπλισμό αναμετάδοσης συνολικής αρχικής αξίας €123.739.891
διάρκειας δώδεκα ετών (παρατάθηκε για ένα έτος), πληρωτέα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις
και μηνιαίο επιτόκιο 0,699% από τον Ιούνιο του 2013 (προηγουμένως το ετήσιο επιτόκιο
κυμαινόταν από 6,5% έως 9,57%).
Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών εμφανίζονται στον παρακάτω
πίνακα:
Xρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών
σε χιλ. €
Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις
αναμεταδοτών
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

70.948
(8.825)
62.123

79.065
(8.118)
70.948

86.532
(7.467)
79.065

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών το 2015
διαμορφώθηκαν σε €62.123 χιλ. από €70.948 χιλ. το 2014 και €79.065 χιλ. το 2013. Τόσο η
μείωση του ποσού της χρήσης 2015 σε σχέση με τη χρήση 2014 (κατά 12,4%), όσο και η
μείωση του ποσού της χρήσης 2014 σε σχέση με τη χρήση 2013 (κατά 10,3%) οφείλεται στην
μείωση της υποχρέωσης της παρούσας αξίας του κεφαλαίου κατά ένα χρόνο.
Όσον αφορά στο βραχυπρόθεσμο μέρος των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
αναμεταδοτών το 2015 διαμορφώθηκε σε €8.825 χιλ. από €8.118 χιλ. το 2014 και €7.467 χιλ.
το 2013. Η οριακή αύξηση ανά έτος οφείλεται στην αύξηση της υποχρέωσης της παρούσας
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αξίας του κεφαλαίου (έναντι των τόκων), καθώς η υποχρέωση του κεφαλαίου αυξάνεται όσο
πλησιάζει η λήξη της διάρκειας μίσθωσης.
Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηματοδοτικών μισθώσεων των αναμεταδοτών σε
σχέση με την παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων καταβολών για τον Όμιλο κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2013 - 2015 αναλύονται ως εξής:
Mελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηματοδοτικών μισθώσεων των
αναμεταδοτών
31.12.2015

31.12.2014
Ελάχιστες
καταβολές

Παρούσα
αξία
καταβολών

Ελάχιστες
καταβολές

Παρούσα
αξία
καταβολ
ών

8.825

14.440

8.118

14.440

7.467

60.952

47.446

60.040

42.771

59.280

38.615

15.352

14.677

30.704

28.177

45.904

40.450

90.744

70.948

105.184

79.065

119.624

86.532

Ελάχιστες
καταβολές

Παρούσα
αξία
καταβολών

Έως ένα χρόνο
Μετά από ένα χρόνο και έως
και πέντε χρόνια

14.440

Πάνω από πέντε χρόνια
Σύνολο ελάχιστων
καταβολών χρηματοδοτικής
μίσθωσης

σε χιλ. €

31.12.2013

Μείον: Ποσά που αποτελούν
χρηματοοικονομικά έξοδα
(19.796)
0
(26.119)
0
(33.092)
0
Παρούσα αξία ελάχιστων
καταβολών χρηματοδοτικής
μίσθωσης
70.948
70.948
79.065
79.065
86.532
86.532
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίζονται στον
παρακάτω πίνακα:
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
σε χιλ. €
Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος

31.12.2015
890
(208)
681

31.12.2014
1.095
(205)
890

31.12.2013
1.458
(363)
1.095

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Οι υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι οι εξής:
• Μίσθωση κτιρίου επί της οδού Αντιγόνης 58 – Περιστέρι Αττικής, συνολικής αξίας
€2.669.054 (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, φόρων κλπ.) εξοφλητέο σε εκατόν
εβδομήντα πέντε (175) μηνιαίες δόσεις (από την 10 Αυγούστου 2005 έως την 10
Φεβρουαρίου 2020) με επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθώριο 1,5%.Το μακροπρόθεσμο
μέρος των χρηματοδοτικών μισθώσεων την 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε €681 χιλ. από
€890 χιλ. την 31.12.2014 και €1.095 χιλ. την 31.12.2013.
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Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηματοδοτικών μισθώσεων σε σχέση με την
παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων καταβολών για τον Όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου
2015, 2014 και 2013 αναλύονται ως εξής:
Mελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηματοδοτικών μισθώσεων

σε χιλ. €
Έως ένα χρόνο
Μετά από ένα χρόνο και
έως και πέντε χρόνια

31.12.2015
Παρούσα
Ελάχιστες
αξία
καταβολές καταβολών

31.12.2014
Παρούσα
Ελάχιστες
αξία
καταβολές καταβολών

31.12.2013
Παρούσα
Ελάχιστες
αξία
καταβολές καταβολών

220

208

221

205

387

363

698

681

883

853

887

839

Πάνω από πέντε χρόνια
0
0
37
37
259
256
Σύνολο ελάχιστων
καταβολών
χρηματοδοτικής
μίσθωσης
918
890
1.141
1.095
1.532
1.458
Μείον: Ποσά που
αποτελούν
χρηματοοικονομικά έξοδα
(29)
0
(46)
0
(73)
0
Παρούσα αξία ελάχιστων
καταβολών
χρηματοδοτικής
μίσθωσης
890
890
1.095
1.095
1.458
1.458
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού “Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις” ανήλθε σε €24.243
χιλ. το 2015 από €10.605 χιλ. το 2014 και €11.774 χιλ. το 2013 λόγω της ρύθμισης
αποπληρωμής του οικονομικού ανταλλάγματος (Ν.4321/2015), η οποία είχε σαν αποτέλεσμα
την 31.12.2015 το ποσό €14.500 χιλ, να μεταφερθεί από τους «Προμηθευτές εσωτερικού»
στο λογαριασμό «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις».
Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Επιχορηγήσεις
σε χιλ. €
Επιχορήγηση Ν. 3299/2004
Υποέργα 6 & 7 «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31.12.2015
9.568
19.533
(20.909)
(1.386)
6.805

31.12.2014
9.568
19.533
(18.971)
(1.938)
8.191

31.12.2013
9.568
19.533
(16.744)
(2.227)
10.129

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Οι επιχορηγήσεις το 2015 διαμορφώθηκαν σε €6.805 χιλ. από €8.191 χιλ. το 2014 και
€10.129 χιλ. το 2013. Η μεταβολή τη χρήση 2015 σε σχέση με τη χρήση 2014 ήταν αρνητική
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κατά 16,9%, ενώ τη χρήση 2014 σε σχέση με τη χρήση 2013 αρνητική κατά 19,1% και
οφείλεται στις αποσβέσεις ανά έτος.
Προμηθευτές
Ο λογαριασμός προμηθευτές αναλύεται ως εξής:
Προμηθευτές
σε χιλ. €
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31.12.2015
69.482
38.661
1.143
109.286

31.12.2014
90.281
24.550
724
115.556

31.12.2013
83.093
25.981
3.445
112.520

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Το υπόλοιπο του λογαριασμού προμηθευτές την 31.12.2015 ανήλθε σε €109.286 χιλ. από
€115.556 χιλ. την 31.12.2014 και €112.520 χιλ. την 31.12.2013. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου
προς προμηθευτές από το εσωτερικό αποτελούν το 64% περίπου του συνόλου των
προμηθευτών το 2015. Η μεταβολή σε σχέση με την 31.12.2014 οφείλεται στην μεταφορά
κατά τη χρήση του 2015 ποσού €14.501 χιλ. από τους «Προμηθευτές εσωτερικού» στο
λογαριασμό «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», το οποίο αφορά στην υποχρέωση του
οικονομικού ανταλλάγματος, μετά την ρύθμιση του σε 100 δόσεις σύμφωνα με τον
Ν.4321/2015.
Έσοδα επομένων χρήσεων
Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν σε προτιμολογήσεις υπηρεσιών που θα
παρασχεθούν στο μέλλον και το υπόλοιπο του λογαριασμού ανήλθε το 2015 σε €26.410 χιλ.
από €29.627 χιλ. το 2014 μειωμένο κατά 10,9% και σε €33.631 χιλ. το 2013 μειωμένο κατά
11,9%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μειούμενη τάση των εσόδων του Ομίλου.
Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών» την 31.12.2015 ανήλθε σε €40.443 χιλ. έναντι €40.125 χιλ. την
31.12.2014 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,8%. Την 31.12.2014 σε σχέση με την
31.12.2013 η μεταβολή ανήλθε σε αύξηση κατά 0,3%, ήτοι από €39.994 χιλ. σε €40.125 χιλ.
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
σε χιλ. €
31.12.2015
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
1.631
Φόρος προστιθέμενης αξίας
1.632
Λοιποί φόροι & τέλη
2.877
Προκαταβολές πελατών
79
Δεδουλευμένοι τόκοι
0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
6.891
Υποχρεώσεις από συμφωνίες επιτοκιακού
κινδύνου αντιστάθμισης

882

31.12.2014
1.679
2.721
3.192
68
4.222
6.944

31.12.2013
1.950
5.837
1.851
71
91
6.420

2.333

4.711
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Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
σε χιλ. €
31.12.2015
Σύνολο
13.992

31.12.2014
21.161

31.12.2013
20.932

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Το σύνολο των δεδουλευμένων και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μειώθηκε κατά
33,9% το 2015 σε σχέση με το 2014 ήτοι €13.992 χιλ. από €21.161 χιλ. λόγω ότι το 2014
εμφανίζονταν δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €4.222 χιλ. ενώ επίσης το 2015 υπήρξε μείωση
κατά €1.451 χιλ. στις υποχρεώσεις από συμφωνίες επιτοκιακού κινδύνου αντιστάθμισης
Επίσης το 2014 αυξήθηκε σε σχέση με το 2013 οριακά κατά 1,1% και ανήλθε σε €21.161 χιλ.
από €20.932 χιλ.
Προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο επιτοκίου, ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες
αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου (Interest Rate Swaps) ύψους €31 εκ. την 31.12.2015.
Οι εύλογες αξίες των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων βασίζονται σε αγοραία
αποτίμηση (mark to market).
Το κέρδος για τον Όμιλο από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των παραγώγων που αφορούν
αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015,
ανέρχεται σε €1.050 χιλ. και περιλαμβάνεται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα.
Οι ζημίες για τον Όμιλο που προέκυψαν από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων που
έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονται σε
€1.162 χιλ. περίπου και περιλαμβάνονται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα.
Το καθαρό ποσό ζημίας των €112 χιλ. της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
περιλαμβάνεται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα, στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος.
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3.16.2.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ταμειακών ροών Ομίλου Forthnet για τις χρήσεις
2013 - 2015
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου για τις χρήσεις 2013, 2014 και 2015 αναλύονται στον κάτωθι
πίνακα:
Κατάσταση ταμειακών ροών
σε χιλ. €
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ζημίες προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού
Κέρδος από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων
στοιχείων
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
(Κέρδος)/ζημία από συμμετοχές σε συνδεδεμένες
επιχειρήσεις
Απομείωση υπεραξίας
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από συνδεδεμένες
εταιρείες
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
(Αύξηση)/Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Έσοδα επομένων χρήσεων
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωθέντες
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Καθαρά έσοδα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού
Πληρωμή τόκων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου
Τόκοι πληρωθέντες
Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης
Έξοδα από συμφωνίες αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου
Ταμειακές (εκροές)/εισροές (για)/από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

(49.633)

(51.768)

(53.212)

77.333
(1.386)

89.750
(1.938)

88.483
(2.227)

0
22.030

96
23.306

4
22.946

(119)

5

11.263
964
1.946

7.365
1.483
211

(95)
190
6.192
1.544
660

62.399

68.511

64.486

(141)

1

(2.421)

(3.935)
7.597
1.017
1.387

(14.759)
3.108
2.908
594

(1.897)
(814)
1.766
(1.702)

5.636
(3.217)
(4.149)
(261)
(838)
(1.440)
64.054

1.766
(4.004)
(2.029)
(623)
(1.610)
(2.089)
51.773

11.866
(2.793)
518
(1.255)
(1.388)
1.336
67.703

(35.618)
0
41
173
(35.404)

(56.278)
722
248
(3.217)
(58.525)

(44.800)
24
156
7.000
(37.620)

0

28.492

(1.563)
(22.328)
(8.323)

(2.648)
(15.669)
(7.830)

(32.214)
(3.564)

2.345
(4.406)

(10.000)
(22.168)
(12.228)
(3.568)
(47.964)
(17.882)
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Κατάσταση ταμειακών ροών
σε χιλ. €
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

31.12.2015
10.284
6.720

31.12.2014
14.690
10.284

31.12.2013
32.572
14.690

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές




Για τη χρήση 2013 το ποσό των €95.122 του Ομίλου αναταξινομήθηκε από τις
δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο αποτέλεσμα από
συγγενείς επιχειρήσεις.
Για τη χρήση 2013 το ποσό των €3.567.955 του Ομίλου αναταξινομήθηκε από τις
δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στα έξοδα από συμφωνίες
αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου.

3.16.2.4 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές καθαρής θέσης Ομίλου Forthnet
για τις χρήσεις 2013 – 2015

σε χιλ. €
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων έναρξης
1 Ιανουαρίου 2013
Zημίες μετά από
φόρους
Τακτικό αποθεματικό
Καθαρά λοιπά
συγκεντρωτικά
εισοδήματα που δε
θα ταξινομηθούν
στην
κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος σε
επόμενες περιόδους
Πώληση μετοχών
θυγατρικής
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων λήξης
31 Δεκεμβρίου
2013
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων έναρξης
1 Ιανουαρίου 2014
Zημίες μετά από
φόρους
Αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου
(καθαρά από
αναβαλλόμενο
φόρο)

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας
Διαφορά
από
έκδοση
μετοχών
Μετοχικό
υπέρ το
Λοιπά
Ζημίες
κεφάλαιο
άρτιο αποθεματικά
εις νέο
Σύνολο

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

3.886

300.981

194.525

(537.223)

(37.831)

2.772

(35.059,3)

0

0

0

(59.821)

(59.821)

(570)

(60.391)

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

166

166

1

167

0

0

0

(53)

(53)

170

117

3.886

300.981

194.526

(596.931)

(97.537)

2.372

(95.166)

3.886

300.981

194.525

(596.931)

(97.539)

2.372

(95.167)

0

0

0

(42.375)

(42.375)

(667)

(43.042)

29.143

0

0

0

29.143

0

29.143

0

(482)

0

0

(482)

0

(482)

Τακτικό αποθεματικό

0

0

6

(6)

0

0

0

Ειδικό αποθεματικό

0

0

(12.270)

12.270

0

0

0
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σε χιλ. €
Καθαρά λοιπά
συγκεντρωτικά
εισοδήματα που δε
θα ταξινομηθούν
στην
κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος σε
επόμενες περιόδους
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων λήξης
31 Δεκεμβρίου
2014
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων έναρξης
1 Ιανουαρίου 2015
Zημίες μετά από
φόρους

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας
Διαφορά
από
έκδοση
μετοχών
Μετοχικό
υπέρ το
Λοιπά
Ζημίες
κεφάλαιο
άρτιο αποθεματικά
εις νέο
Σύνολο

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

0

0

0

(967)

(967)

(4)

(971)

33.029

300.499

182.261

(628.009)

(112.220)

1.701

(110.519)

33.029

300.499

182.261

(628.009)

(112.220)

1.701

(110.519)

0

0

0

(49.276)

(49.276)

(4.657)

(53.933)

Τακτικό αποθεματικό
0
0
(168)
168
0
0
0
Καθαρά λοιπά
συγκεντρωτικά
εισοδήματα που δε
θα ταξινομηθούν
στην
κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος σε
επόμενες περιόδους
0
0
0
424
424
2
427
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων λήξης
31 Δεκεμβρίου
2015
33.029
300.499
182.094 (676.693)
(161.071)
(2.954)
(164.025)
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
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3.16.3 Χρηματοοικονομικές
Πληροφορίες
Καταστάσεων περιόδου 1.1 – 30.6.2016

Ενδιάμεσων

Χρηματοοιικονομικών

3.16.3.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1.30.06.2016
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών και τα
ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο 1.1 – 30.6.2016:
Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων
σε χιλ. €
Κύκλος εργασιών
Τηλεπικοινωνιακά κόστη
Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων
Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά έξοδα
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσεις
Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Η (ζημία)/κέρδος περιόδου αποδίδεται σε :
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες)
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός )
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος)

1.01-30.6.2016

1.01-30.6.2015

164.517
(46.151)
(39.427)
(1.458)
(2.929)
(19.279)
(28.616)
777
(33.603)
875
(9.004)
0
(14.298)
993
(13.305)

181.575
(47.732)
(47.289)
(2.619)
(3.979)
(19.461)
(33.915)
1.099
(41.106)
265
(11.050)
14
(24.199)
4.542
(19.657)

(13.172)
(133)
(13.305)

(15.386)
(4.271)
(19.657)

(0,120)
110.097
110.097

(0,140)
110.097
110.097

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016 σημείωσε πτώση της τάξης του
9,4% και διαμορφώθηκε σε €164.517 χιλ. έναντι €181.575 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Η
εν λόγω μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των πωλήσεων λιανικής συνεπεία
της μείωσης της συνδρομητικής βάσης και της συμπίεσης των τιμών λιανικής, ειδικότερα
ποσοστό 3,2% προέρχεται από τη μείωση της συνδρομητικής βάσης λιανικής και 4,1% από
την συμπίεση των τιμών λιανικής.
Κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντος
Ο κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντος και ως ποσοστό επί των πωλήσεων αναλύεται
ως ακολούθως:
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Κύκλος Εργασιών ανά προϊόν
σε χιλ. €
Συνδυαστικές υπηρεσίες (2play)
Συνδυαστικές υπηρεσίες (3play)
Τηλεφωνία
ADSL
Έσοδα Συνδρομητικής τηλεόρασης
Λοιπά
Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες
(άμεσες)
Τηλεφωνία
ADSL
Λοιπά

1.1-30.6.2016
23.578
31.707
3.489
5.344
73.025
1.694

% επί των
πωλήσεω
ν
14,3%
19,3%
2,1%
3,2%
44,4%
1,0%

1.130.6.2015
26.141
33.054
4.335
5.155
81.528
2.564

% επί των
πωλήσεω
ν
14,4%
18,2%
2,4%
2,8%
44,9%
1,4%

138.838
172
750
115

84,4%
0,1%
0,5%
0,1%

152.778
260
1.202
145

84,1%
0,1%
0,7%
0,1%

Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες
(έμμεσες)
Υπηρεσίες προς Επιχειρηματικούς
πελάτες
Έσοδα e-business

1.037

0,6%

1.606

0,9%

16.687
494

10,1%
0,3%

18.076
651

10,0%
0,4%

Έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής
τηλεόρασης
Υπηρεσίες Forth CRS
Εξοπλισμός
Άλλες υπηρεσίες
Σύνολο

4.140
1.751
377
1.195
164.517

2,5%
1,1%
0,2%
0,7%
100%

3.711
1.546
1.298
1.908
181.575

2,0%
0,9%
0,7%
1,1%
100%

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Τα έσοδα από άμεσες υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες το πρώτο εξάμηνο 2016
διαμορφώθηκαν σε €138.838 χιλ. έναντι €152.778 χιλ. το πρώτο εξάμηνο 2015 και
αντιπροσωπεύουν το 84,4% των συνολικών εσόδων. Η μείωση των άμεσων υπηρεσιών προς
οικιακούς πελάτες οφείλεται στη συμπίεση τιμών κατά ποσοστό 55%, και στην πτώση της
συνδρομητικής βάσης, κατά 45%, την οποία υφίστανται η λιανική αγορά τόσο σε επίπεδο
συνδρομητικής τηλεόρασης όσο και επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Τα έσοδα από επιχειρηματικούς πελάτες το πρώτο εξάμηνο 2016 μειώθηκαν κατά 7,7% με
αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €16.687 χιλ. από €18.076 χιλ. το πρώτο εξάμηνο 2015.
Παρά την πτώση, τα έσοδα από επιχειρηματικούς πελάτες αντιπροσωπεύουν το 10,1% των
συνολικών εσόδων έναντι 10,0% το πρώτο εξάμηνο 2015. Η μείωση των εσόδων από
επιχειρηματικούς πελάτες, αποδίδεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2016
δεν επαναλήφθηκαν ειδικά έργα όπως στο α’ εξάμηνο 2015.
Τα έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 11,6% με αποτέλεσμα το
πρώτο εξάμηνο 2016 να ανέλθουν σε €4.140 χιλ. έναντι €3.711 χιλ. το πρώτο εξάμηνο 2015,
λόγω των πρωτοβουλιών του Ομίλου στην κατεύθυνση της βέλτιστης αξιοποίησης όλων των
πηγών εσόδων του (κυρίως από διαφημιστικά έσοδα).
Τα έσοδα που προέρχονται από άλλες υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 37,4% το πρώτο εξάμηνο
2016 και διαμορφώθηκαν σε €1.195 χιλ. από €1.908 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2015 και
αφορούν κυρίως έσοδα θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.
Τηλεπικοινωνιακά κόστη
Τα τηλεπικοινωνιακά κόστη την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 μειώθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια
βάση με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €46.151 χιλ. έναντι €47.732 χιλ. την περίοδο 1.1207

30.6.2015. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση του μεταβλητού κόστους συνεπεία
της μείωσης της συνδρομητικής βάσης.
Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών
Το κόστος για χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών το πρώτο εξάμηνο 2016 παρουσιάστηκε
μειωμένο κατά 16,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2015 και διαμορφώθηκε σε €39.427
χιλ. από €47.289 χιλ. την περίοδο 1.1- 30.6.2015. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην μείωση
του κόστους περιεχομένου των αθλητικών δικαιωμάτων.
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων
Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων μειώθηκε σημαντικά κατά 44,3% και
διαμορφώθηκε σε €1.458 χιλ. το πρώτο εξάμηνο 2016 από €2.619 χιλ. το πρώτο εξάμηνο
2015 λόγω μειωμένου ρυθμού απόκτησης νέων συνδρομητών.
Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων
Τα έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 σημείωσαν
πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 26,4% και
διαμορφώθηκαν σε €2.929 χιλ. από €3.979 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2015 λόγω
συντηρητικής πολιτικής της Εταιρείας, στα πλαίσια εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους
του Ομίλου.
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Στο κόστος μισθοδοσίας προσωπικού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
σε χιλ. €
Μισθοί και ημερομίσθια
Ασφαλιστικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο
Μείον : Κεφαλαιοποιήσεις
Σύνολο

1.1-30.6.2016
16.706
3.058

1.1-30.6.2015
17.107
3.142

680
453
20.896
(1.617)
19.279

594
380
21.223
(1.762)
19.461

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το κόστος μισθοδοσίας την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 διαμορφώθηκε σε €16.706 χιλ. από
€17.107 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2015, λόγω της συγκράτησης του κόστους μισθοδοσίας
στα πλαίσια βελτιστοποίησης της οργανωτικής δομής.
Λοιπά έξοδα
Στα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Λοιπά έξοδα
σε χιλ. €
Αμοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Έξοδα συντήρησης

30.6.2016
10.988
484
2.699
4.120
3.359

30.6.2015
11.815
640
5.045
3.795
4.225
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Λοιπά έξοδα
σε χιλ. €
Ενοίκια
Προμήθειες
Λειτουργικά έξοδα κτιρίων
Σύνολο Εξόδων

30.6.2016
1.195
4.433
1.339
28.616

30.6.2015
1.145
5.854
1.394
33.915

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Τα λοιπά έξοδα παρουσίασαν μείωση την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 και διαμορφώθηκαν σε
€28.616 χιλ. από €33.915 χιλ. 1.1 - 30.6.2015. Η μείωση κατά 15,6% την περίοδο 1.1 30.6.2016 οφείλεται κυρίως στη μείωση των διαφόρων εξόδων (λόγω καταλογισμού
προστίμου €2,2 εκατ. το α’ εξάμηνο 2015), των αμοιβών και παροχών τρίτων και των
προμηθειών συνεργατών.
Οι αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθόλη την
εξεταζόμενη περίοδο, οφείλονται στις δυσμενείς εξελίξεις στην ελληνική οικονομία οι οποίες
εντάθηκαν ιδιαίτερα και ανήλθαν σε €4.120 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 έναντι €3.795
χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2015.
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αφορούν κυρίως έσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων,
επιδοτήσεις για έρευνα και ανάπτυξη και έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις και
διαμορφώθηκαν σε €777 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 έναντι €1.099 χιλ. την περίοδο 1.1 30.6.2015.
Αποσβέσεις
Οι συνολικές αποσβέσεις την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 διαμορφώθηκαν σε €33.603 χιλ. έναντι
€41.106 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2015 ήτοι πτώση κατά 18,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται
στη μείωση του ρυθμού απόκτησης νέων συνδρομητών.
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)
Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) αναλύονται ως εξής παρακάτω:
Xρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)
σε χιλ. €
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων
Απόσβεση Έξοδων ομολογιακού δανείου
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

1.130.6.2016
(5.895)
(56)
(2.543)
(95)
(415)
(9.004)

1.130.6.2015
(6.192)
(62)
(3.254)
(234)
(1.308)
(11.050)

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

13
861
875

17
249
265

(8.129)

(10.785)

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έσοδα/(έξοδα))

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
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Χρηματοοικονομικά έσοδα: αφορούν σε πιστωτικούς τόκους καταθέσεων και λοιπά
χρηματοοικονομικά έσοδα τα οποία στο σύνολό τους ανήλθαν σε €875 χιλ. την περίοδο 1.1 30.6.2016 από €265 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2015.
Χρηματοοικονομικά έξοδα: προέρχονται από τους τόκους των πάσης φύσεως δανείων και
είναι μειωμένα κατά 18,5% σε ετήσια βάση αφού διαμορφώθηκαν σε €9.004 χιλ. την περίοδο
1.1 - 30.6.2016 από €11.050 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2015 κυρίως λόγω των μειωμένων
επιτοκίων euribor κατά τη διάρκεια του έτους, της μείωσης κεφαλαίου των χρηματοδοτικών
μισθώσεων και από οφέλη λόγω συναλλαγματικών διαφορών.
Ζημίες προ φόρων
Η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 17.058 χιλ., ως συνέπεια της μακροχρόνιας ύφεσης στην
ελληνική αγορά, έχει αντισταθμιστεί από τις προσπάθειες του Ομίλου να βελτιώσει και
εξορθολογίσει το κόστος του, με αποτέλεσμα οι ζημίες προ φόρων να περιοριστούν σημαντικά
και να διαμορφωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε €14.298 χιλ. από €24.199 χιλ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Φόρος εισοδήματος
Ο Φόρος εισοδήματος αποτελείται από τα ακόλουθα:
Φόρος εισοδήματος
σε χιλ. €
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Συνολική (πίστωση) για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων

30.6.2016
141
0
(1.134)

30.6.2015
191
24
(4.757)

(993)

(4.542)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος ανήλθε σε €141 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 από €191 χιλ.
την περίοδο 1.1 - 30.6.2015. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί βάσει
των αναμενόμενων φορολογικών κερδών των επόμενων ετών.
Ζημίες μετά από φόρους
Συνεπεία των ανωτέρω, οι ζημίες μετά από φόρους εισοδήματος διαμορφώθηκαν την περίοδο
1.1 - 30.6.2016 σε €13.305 χιλ. από €19.657 χιλ. την περίοδο 1.1 - 30.6.2015.
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3.16.3.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων
χρηματοοικονομικής θέσης της περιόδου 1.1.-30.06.2016
Στον

ακόλουθο

πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία
χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου την 30.6.2016 και 31.12.2015:
Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
σε χιλ. €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Ασώματα πάγια
Υπεραξία
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματoοικονομικά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Χρηματικά διαθέσιμα
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Ζημίες / Κέρδη εις νέον
Σύνολο
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
αναμεταδοτών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων
Έσοδα επομένων χρήσεων

των

καταστάσεων

καταστάσεων

30.6.2016

31.12.2015

129.769
112.815
83.169
0
9.150
392
13.783
349.078

140.423
121.172
83.169
333
9.757
168
14.428
369.449

5.024
12.956
57.078
7.590
3.898
4.035
3.058
93.639
442.717

6.896
38.086
57.708
7.566
2.503
6.720
3.044
122.524
491.973

33.029
300.499
182.094
(689.865)
(174.243)
(3.088)
(177.331)

33.029
300.499
182.094
(676.693)
(161.071)
(2.954)
(164.025)

57.606

62.123

576
21.775

681
24.243

3.548
6.186
25.494
115.186

3.529
6.805
27.273
124.655

106.857
5.205
1.418
324.889
22.969

109.286
4.619
1.418
324.793
26.410
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Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
σε χιλ. €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
αναμεταδοτών
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης
Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

30.6.2016

31.12.2015

9.058

8.825
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13.898
1.359
18.999
504.862
620.048
442.717

40.443
1.348
13.992
531.343
655.998
491.973

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 οι συνολικές επενδύσεις σε
ενσώματα πάγια του Ομίλου ανήλθαν σε €3.590 χιλ. και αφορούν κυρίως την επέκταση του
ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού δικτύου (30 Ιουνίου 2015: €3.376 χιλ.).
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων. Για τα πάγια που
έχουν αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους
εκμισθωτές. Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων
παγίων κατά την 30 Ιουνίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015 για τον Όμιλο ανέρχεται σε €54.115
χιλ. και €58.922 χιλ. αντίστοιχα.
Ασώματα πάγια
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 οι συνολικές επενδύσεις σε
ασώματα πάγια για τον Όμιλο ανήλθαν σε €11.051 χιλ. και αφορούν κυρίως τις δαπάνες
απόκτησης νέων συνδρομητών καθώς και την αναβάθμιση και ανάπτυξη λογισμικών
προγραμμάτων (30 Ιουνίου 2015: €13.760 χιλ.).
Υπεραξία
H υπεραξία που προέκυψε από διάφορες συνενώσεις επιχειρήσεων παρουσιάζεται ως εξής:
Υπεραξία
σε χιλ. €
Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.
Forth CRS Α.Ε.
Όμιλος NetMed N.V. και Intervision B.V.

30.6.2016
513
25
285.965

31.12.2015
513
25
285.965

Απομείωση υπεραξίας Ομίλου NetMed N.V. Και Intervision
B.V.
Σύνολο

(203.334)
83.169

(203.334)
83.169

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν απομείωση διενεργείται ετησίως (στις 31 Δεκεμβρίου) και
όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης.
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Την 31 Δεκεμβρίου 2015 ο Όμιλος πραγματοποίησε τον ετήσιο έλεγχο απομείωσης της
υπεραξίας σε επίπεδο Ομίλου (μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών «ΜΔΤΡ»). Η
λογιστική αξία του Ομίλου ήταν χαμηλότερη από την ανακτήσιμη αξία του και συνεπώς δεν
αναγνωρίστηκε απομείωση.
Κατά την 30 Ιουνίου 2016, η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τη σύγκριση του
προϋπολογισμού σε σχέση με τα αποτελέσματα του Ομίλου μέχρι την ημερομηνία αναφοράς
των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και διάφορες εξελίξεις
που αφορούν την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, όπως η πρόσφατη επιβολή του
τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και του τέλους σταθερής τηλεφωνίας και internet τα οποία,
εντέλει ,θα επιβαρύνουν τον καταναλωτή σε συνδυασμό με την παρατεταμένη εφαρμογή
πολιτικής λιτότητας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχουν επέλθει αλλαγές στις παραδοχές
που αφορούν στα αποτελέσματα του Ομίλου όπως αυτές χρησιμοποιήθηκαν στον πιο
πρόσφατο έλεγχο απομείωσης που διενεργήθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2015 και, ως εκ τούτου,
προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας.
Η ανακτήσιμη αξία του ενός ενιαίου τομέα αναφοράς (ο Όμιλος) καθορίστηκε από την Αξία
Χρήσης η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόμενων ταμειακών ροών από
χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου καλύπτοντας μία περίοδο οκτώ ετών, οι
οποίοι βασίστηκαν στους εγκεκριμένους από τη διοίκηση χρηματοοικονομικούς
προϋπολογισμούς τετραετούς περιόδου. Η χρήση περιόδου μεγαλύτερης των πέντε ετών
δικαιολογείται από το γεγονός ότι στη διάρκεια των οκτώ ετών αποτυπώνεται η
προσδοκώμενη ομαλοποίηση της αγοράς και της κατανάλωσης. Το επιτόκιο προ φόρου που
χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών είναι 12,0%
(31 Δεκεμβρίου 2015: 11,5%), ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές (μετά την πάροδο των
οκτώ ετών) που χρησιμοποιήθηκε είναι 2,5% (31 Δεκεμβρίου 2015: 2,25%) λαμβάνοντας έτσι
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου.

Η λογιστική αξία του Ομίλου ήταν χαμηλότερη από την ανακτήσιμη αξία του και συνεπώς δεν
αναγνωρίστηκε απομείωση.
Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Ο λογαριασμός άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανήλθε την περίοδο 1.1-30.6.2016
διαμορφώθηκε σε €9.150 χιλ. από €9.757 χιλ. την 31.12.2015 λόγω μείωσης των δοσμένων
εγγυήσεων σε τρίτους.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Την 30.6.2016 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €13.783 χιλ.
από €14.428 χιλ. την 31.12.2015 μειωμένες κατά 4,5%.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη
που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές
κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά
φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα
ακολουθηθούν.
Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμούνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO και τη μέση μηνιαία
σταθμική τιμή για συγκεκριμένη κατηγορία αποθέματος (ADSL in a box). Η καθαρή
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ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία του Ομίλου
και της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη για
βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Τα αποθέματα για την 30.6.2016 και την 31.12.2015 αναλύονται ως εξής:
Αποθέματα
σε χιλ. €
Εμπορεύματα
Αναλώσιμα υλικά
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολο

30.6.2016
6.258
91
(1.326)
5.024

31.12.2015
7.993
71
(1.167)
6.896

Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής:
σε χιλ. €
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

30.6.2016
1.167
161
(3)
1.326

31.12.2015
1.471
4
(308)
1.167

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το ύψος των αποθεμάτων μετά από προβλέψεις απομείωσης την 30.6.2016 διαμορφώθηκε
σε €5.024 χιλ. έναντι €6.896 χιλ. την 31.12.2015. Η μεταβολή των αποθεμάτων κατά 27,1%
το πρώτο εξάμηνο του 2016 είναι αποτέλεσμα επιχειρηματικού προγραμματισμού για την
κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς.
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών που έχουν αγοραστεί, εμφανίζονται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης (κυκλοφορούν ενεργητικό) στο κόστος κτήσης μειωμένα κατά τα
ποσά που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα (όπως αναφέρεται κατωτέρω). Ο Όμιλος έχει
ορισμένες υποχρεώσεις από προγράμματα και ταινίες που κατηγοριοποιούνται ως
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε σχέση με το ΔΛΠ 39, και οι οποίες επιμετρούνται στο
αναπόσβεστο κόστος τους. Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναγνωρίζονται ως
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις δυνάμει συμβάσεων παροχής αδειών όταν η περίοδος
της άδειας ξεκινάει και το κόστος κάθε προγράμματος είναι γνωστό ή μπορεί εύλογα να
καθοριστεί.
Δικαιώματα για μεμονωμένα αθλητικά γεγονότα αναγνωρίζονται συνολικά κατά την αρχική
μετάδοση του γεγονότος, ενώ δικαιώματα (μετάδοσης) για ολόκληρη αθλητική περίοδο
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ισόποσα για όλη την διάρκεια της αθλητικής περιόδου.
Δικαιώματα για υλικό γενικής ψυχαγωγίας και ταινίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα είτε
ισόποσα για την διάρκεια της άδειας χρήσης τους ή επί τη βάση των αναμεταδόσεών τους,
όταν ο αριθμός των προβολών τους είναι περιορισμένος.
Τα έξοδα σχετικά με τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών περιλαμβάνονται στο κόστος
παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών. Το κόστος των προγραμμάτων που είναι ίδιας
παραγωγής του Ομίλου καταγράφεται ως έξοδο όπως πραγματοποιείται.
Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναλύονται ως εξής:
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Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
σε χιλ. €
Αγορά Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων
Άδειες Δικαιωμάτων Ταινιών
Κόστος Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών

30.6.2016
35.080
4.494
39.574

31.12.2015
96.286
6.819
103.106

Αγορά Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων
Άδειες Δικαιωμάτων Ταινιών

(24.704)
(1.913)

(61.096)
(3.923)

Αποσβέσεις Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών

(26.617)

(65.019)

Αγορά Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων
Άδειες Δικαιωμάτων Ταινιών

10.376
2.580

35.190
2.896

Καθαρή Αξία Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών

12.956

38.086

12.956

38.086

0

0

Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων
και Ταινιών
Μακροπρόθεσμο μέρος Δικαιωμάτων Aθλητικών Προγραμμάτων και
Ταινιών

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Η καθαρή αξία δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών την 30.6.2016
διαμορφώθηκε σε €12.956 χιλ. από €38.086 χιλ. την 31.12.2015 λόγω της απόσβεσης κυρίως
των αθλητικών δικαιωμάτων, των οποίων η περίοδος ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και λήγει τον
Αύγουστο του επόμενου έτους.
Εμπορικές απαιτήσεις
Ο λογαριασμός εμπορικές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
Εμπορικές απαιτήσεις
σε χιλ. €
Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Ν.Π.Δ.Δ. & Δημόσιο
Επιταγές και γραμμάτια
Μη τιμολογηθέντα έσοδα
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων

30.6.2016
110.728
2.013
1.234
3.050
4.925
121.950
(64.872)
57.078

31.12.2015
107.385
2.740
1.794
3.217
3.626
118.761
(61.053)
57.708

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως
εξής:
σε χιλ. €
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

30.6.2016
61.053
3.954
(136)
64.872

31.12.2015
49.924
11.206
(77)
61.053

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων μετά από πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις την
30.6.2016 διαμορφώθηκε σε €57.078 χιλ. έναντι €57.708 χιλ. την 31.12.2015. Η μείωση του
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υπολοίπου των εμπορικών απαιτήσεων την 30.6.2016 οφείλεται κυρίως στη μείωση των
εσόδων και στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω του ιδιαίτερα
αρνητικού κλίματος στην ελληνική οικονομία η οποία όμως αντισταθμίστηκε από την αύξηση
στα μη τιμολογηθέντα έσοδα.
Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις
Ο λογαριασμός προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
σε χιλ. €
Απαιτήσεις από το Δημόσιο
Aπαίτηση από τις Ολλανδικές φορολογικές αρχές
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

30.6.2016
1.429
572
4.146
8
604
3.594
10.354
(2.764)
7.590

31.12.2015
1.628
722
3.747
54
472
3.541
10.165
(2.599)
7.566

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το σύνολο των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων παρέμεινε αμετάβλητο και ανήλθε σε
€7.590 χιλ. έναντι σε €7.566 χιλ. το 2015.
Χρηματικά διαθέσιμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα αφορούν βραχυχρόνιες τραπεζικές καταθέσεις και διαθέσιμα στο
ταμείο και αναλύονται ως ακολούθως:
Χρηματικά διαθέσιμα
σε χιλ. €
Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

30.6.2016
55
3.975
5
4.035
3.058
7.094

31.12.2015
44
6.671
5
6.720
3.044
9.764

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία
επιτόκια τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε
τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν για τον Όμιλο
κατά την 30 Ιουνίου 2016 σε €13 χιλ. (30 Ιουνίου 2015: €17 χιλ.) και περιλαμβάνονται στα
χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος.
Οι δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας αφορούν σε συμβάσεις ενεχυρίασης καταθέσεων, για
την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων.
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Ίδια Κεφάλαια
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε €(177.331) χιλ. την 30.6.2016 από
€(164.025) χιλ. την 31.12.2015. Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο την 30.6.2016
διαμορφώθηκε σε €33.029 χιλ., διαιρούμενο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια ενενήντα επτά
χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (110.097.185) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
ευρώ τριάντα λεπτά (€0,30) η κάθε μία.
Οι ζημιές εις νέον ανήλθαν €689.865 χιλ. την 30.6.2016 από €676.693 χιλ. το 2015.
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Μακροπρόθεσμα δάνεια
σε χιλ. €
Ομολογιακό δάνειο
Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος:
-Ομολογιακό δάνειο
Σύνολο
Μακροπρόθεσμο μέρος

30.6.2016
324.889

31.12.2015
324.793

324.889
0
0

324.793
0
0

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων το πρώτο εξάμηνο του 2016 και το 2015 ήταν
μηδενικό. Κατά την 30 Ιουνίου 2016 η Εταιρεία και η θυγατρική της Forthnet Media Α.Ε.
εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που
απορρέουν από τις συμβάσεις των ομολογιακών δανείων και δεν έχουν αποπληρώσει
συμβατικές υποχρεώσεις ύψους €260 εκατ. μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και οι οποίες την 30 Ιουνίου 2017 θα ανέλθουν σε €325
εκατ. Ως εκ τούτου, κατά την 30 Ιουνίου 2016 το σύνολο των ομολογιακών δανείων ύψους
€325 εκατ. για τον Όμιλο, διατήρησαν την κατηγοριοποίηση τους ως βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Oι θυγατρική εταιρεία Forth CRS A.E. διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό κυμαινόμενου
επιτοκίου.
Στον κάτωθι πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου
καθώς επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό.
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
σε χιλ. €
Όριο χρηματοδότησης
Μη χρησιμοποιηθέν όριο
Χρησιμοποιηθέν όριο

30.6.2016
1.418
0
1.418

31.12.2015
1.418
0
1.418

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το όριο χρηματοδότησης την 30.6.2016 παρέμεινε ίδιο όπως το 2015 σε €1.418 χιλ.
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Χρηματοδοτική μίσθωση αναμεταδοτών
Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών εμφανίζονται στον παρακάτω
πίνακα:
Xρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών
σε χιλ. €
Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος

30.6.2016
66.664
(9.058)
57.606

31.12.2015
70.948
(8.825)
62.123

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Ο Όμιλος μισθώνει εξοπλισμό αναμετάδοσης συνολικής αρχικής αξίας €123.739.891
διάρκειας δώδεκα ετών (παρατάθηκε για ένα έτος), πληρωτέα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις
και μηνιαίο επιτόκιο 0,43%-0,67% από τον Ιούνιο του 2013 (προηγουμένως το ετήσιο επιτόκιο
κυμαινόταν από 6,5% έως 9,57%). Η εν λόγω μείωση σε €57.606 χιλ. έναντι €62.123 χιλ.
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απόσβεση της αξίας της μίσθωσης.
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» ανήλθε σε €21.775
χιλ. την 30.6.2016 από €24.243 χιλ. την 31.12.2015 λόγω αποπληρωμών μέρους των
υποχρεώσεων και μείωσης των εσόδων επόμενων περιόδων από παρόχους που
συμπεριλαμβάνονται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Προμηθευτές
Ο λογαριασμός προμηθευτές αναλύεται ως εξής:
Προμηθευτές
σε χιλ. €
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

30.6.2016
68.337
37.570
950
106.857

31.12.2015
69.482
38.661
1.143
109.286

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού προμηθευτές την 30.6.2016 διαμορφώθηκε σε €106.857 χιλ.
από €109.286 χιλ. την 31.12.2015. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς προμηθευτές από το
εσωτερικό αποτελούν το 64% περίπου του συνόλου των προμηθευτών το πρώτο εξάμηνο
του 2016. Η μείωση του υπολοίπου του λογαριασμού «Προμηθευτές εσωτερικού» οφείλεται
στην αποπληρωμή των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
αναμεταδοτών» την 30.6.2016 διαμορφώθηκε σε €9.058 χιλ. από €8.825 χιλ. την 31.12.2015
παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 2,6%.
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
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Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
σε χιλ. €
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Λοιποί φόροι & τέλη (Σημείωση 1)
Προκαταβολές πελατών
Δεδουλευμένοι τόκοι
Υποχρεώσεις από χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμφωνίες επιτοκιακού κινδύνου
αντιστάθμισης (Σημείωση 25)
Σύνολο

30.6.2016

31.12.2015

783
3.978
3.092
90
56
4.476
5.856

1.631
1.632
2.877
79
0
3.284
3.608

668
18.999

882
13.992

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Το σύνολο των δεδουλευμένων και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αυξήθηκε κατά
35,8% το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σχέση με την 31.12.2015 ήτοι €5.007 χιλ., και ανήλθε
σε €18.999 χιλ. κυρίως λόγω αύξησης στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά
€2.248 χιλ. ως αποτέλεσμα κυρίως της πρόβλεψης μη ληφθείσας άδειας για το τρέχον έτος
κατά την 30.6.2016.
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3.16.3.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ταμειακών ροών Ομίλου Forthnet της
περιόδου 1.1.-30.06.2016
Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών
1.130.6.2016

1.130.6.2015

(14.298)

(24.199)

33.603
(619)

41.106
(757)

8.129

10.785

0
4.120
179
158
31.272

(14)
3.795
594
1.969
33.280

1.715
(4.720)
25.130
(339)
606

1.294
(3.109)
30.955
(722)
510

(28.002)
(3.441)
6.003
0
(561)
(2.468)
25.195

(44.748)
(3.295)
(1.973)
(231)
(556)
12.952
24.357

(14.642)

(17.126)

13
(14)
(14.642)

17
244
(16.865)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού
Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Πληρωμή τόκων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου
Τόκοι πληρωθέντες
Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης

(233)
(8.617)
(4.387)

(401)
(8.790)
(4.076)

Ταμειακές (εκροές)/εισροές (για)/από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

(13.237)
(2.685)
6.720
4.035

(13.267)
(5.775)
10.284
4.509

σε χιλ. €
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ζημίες προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού
Κέρδος)/ζημία από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων
στοιχείων
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
Απομείωση υπεραξίας
Απομείωση συμμετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Έσοδα επομένων χρήσεων
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωθέντες
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

3.16.3.4 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές καθαρής θέσης Ομίλου Forthnet
της περιόδου 1.1.-30.06.2016

σε χιλ. €
Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
έναρξης 1
Ιανουαρίου
2015
Zημίες μετά
από φόρους
Ειδικό
αποθεματικό
Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
λήξης 30
Ιουνίου 2015

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας
Διαφορά
από
έκδοση
μετοχών
Μετοχικό
υπέρ το
Λοιπά
Ζημίες εις
κεφάλαιο
άρτιο
αποθεματικά
νέο
Σύνολο

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

33.029

300.499

182.261

(628.009)

(112.220)

1.701

(110.519)

0

0

0

(15.386)

(15.386)

(4.271)

(19.657)

0

0

(168)

168

0

0

0

33.029

300.499

182.094

(643.228)

(127.606)

(2.570)

(130.176)

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
έναρξης 1
Ιανουαρίου
2016
33.029
300.499
182.094
(676.693)
(161.071)
(2.954)
Zημίες μετά
από φόρους
0
0
0
(13.172)
(13.172)
(133)
Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
λήξης 30
Ιουνίου 2016
33.029
300.499
182.094
(689.865)
(174.243)
(3.088)
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

(164.025)
(13.305)

(177.331)
οι οποίες
και έχουν

3.17 Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Ομίλου Forthnet
Την 30.6.2016 και την 31.12.2015 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ήταν αρνητικό,
κατά €176 εκατ. και €164 εκατ. αντίστοιχα, λόγω των σωρευμένων ζημιών εις νέον.
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των
υποχρεώσεων για χρηματοδοτικές μισθώσεις ανήλθαν σε €393,9 εκατ. την 30.6.2016 και σε
€398,2 εκατ. την 31.12.2015, εκ των οποίων €325 εκατ. αφορούν στα Υφιστάμενα ΚΟΔ, τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί βραχυπρόθεσμα λόγω της μη αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων
χρεολυτικών δόσεων συνολικού ύψους €260 εκατ. στις 30.6.2016 και της συνεχιζόμενης μη
συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τις συμβάσεις
αυτών των δανείων (βλ. Ενότητα 3.15.2.2 «Δανειακές Συμβάσεις») και ποσό ύψους €1,4
εκατ. το οποίο αφορά βραχυπρόθεσμο δανεισμό της θυγατρικής εταιρείας Forth CRS A.E..
Επίσης, ο Όμιλος κάνει χρήση σε σημαντικό βαθμό μακροχρόνιων συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης, εκ των οποίων το μεγαλύτερο τμήμα αφορά σε αναμεταδότες. Οι
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ομίλου
ανήλθαν σε €71,8 εκατ. την 31.12.2015 και σε €67,5 εκατ. την 30.6.2016.
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Πρωταρχική πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου για τη χρήση 2015 όσο
και για το πρώτο εξάμηνο 2016, αποτελεί ο τραπεζικός δανεισμός και οι λειτουργικές
ταμειακές ροές του. Σημειώνεται ότι η ανάγκη χρηματοδότησης του Ομίλου με δανειακά
κεφάλαια δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχικότητα.
Το μέσο κόστος δανεισμού (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων) ανήλθε
σε 4,4% την 30.6.2016, 4,8% την 31.12.2015, 5,1% την 31.12.2014 και 5,6% την 31.12.2013.
Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου, εκτός των χρηματοδοτικών μισθώσεων, αφορά δάνεια
κυμαινόμενου επιτοκίου.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι δείκτες σε επίπεδο Ομίλου την
31.12.2015, 31.12.2014 και 31.12.2013:
Δείκτης

Περιγραφή
2015
2014
2013
(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις +
{[(1.418.000
{[(1.418.000
{[(1.418.000
Μακροπρόθεσμες
+324.793.168
+324.325.614
+323.543.806
+8.824.997
+8.117.554
+7.466.824
Δανειακές
+208.474)
+204.986)
+363.376)
Υποχρεώσεις –
+(0
+(0
+(0
Ταμειακά Διαθέσιμα
+62.122.934
+70.947.931
+79.065.485
Καθαρός
και Ισοδύναμα)/ Ίδια
+681.190)]
+889.867)]
+1.094.811)]
Δανεισμός
Κεφάλαια με
-6.719.669}
-10.283.640}
-14.689.747}
προς Ίδια
δικαιώματα
/
/
/
(1)
Κεφάλαια
μειοψηφίας
(-164.025.343)
(-110.518.929)
(-95.167.234)
μ/υ
μ/υ
μ/υ
(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις +
{[(1.418.000
{[(1.418.000
{[(1.418.000
+324.793.168
+324.325.614
+323.543.806
Καθαρός
Μακροπρόθεσμες
+8.824.997
+8.117.554
+7.466.824
Δανεισμός
Δανειακές
+208.474)
+204.986)
+363.376)
προς Ίδια
Υποχρεώσεις –
+(0
+(0
+(0
Κεφάλαια
Ταμειακά Διαθέσιμα
+62.122.934
+70.947.931
+79.065.485
χωρίς
και Ισοδύναμα)/ Ίδια
+681.190)]
+889.867)]
+1.094.811)]
δικαιώματα
Κεφάλαια χωρίς
-6.719.669}
-10.283.640}
-14.689.747}
μειοψηφίας
δικαιώματα
/
/
/
(1)
μειοψηφίας
(-161.070.858)
(-112.219.515)
(-97.538.743)
μ/υ
μ/υ
μ/υ
Κυκλοφορούν
Δείκτης
Ενεργητικό/
Γενικής
Βραχυπρόθεσμες
122.523.575
142.084.325
140.973.711
Ρευστότητας
Υποχρεώσεις
/ 531.343.394
/ 547.418.500
/ 546.563.579
0,23
0,26
0,26
Κυκλοφορούν
ΕνεργητικόΔείκτης
Αποθέματα /
(122.523.575 (142.084.325 (140.973.711 Άμεσης
Βραχυπρόθεσμες
6.896.485)
6.451.629)
6.616.709)
Ρευστότητας
Υποχρεώσεις
/ 531.343.394
/ 547.418.500
/ 546.563.579
0,22
0,25
0,25
Αποτελέσματα προ
φόρων,
χρηματοδοτικών και
Δείκτης
επενδυτικών
Κάλυψης
αποτελεσμάτων και
Εξόδων
αποσβέσεων
χρηματοδότη /Χρηματοοικονομικά
48.225.032
59.355.196
55.894.998
σης
Έξοδα
/ 22.116.087
/ 23.554.639
/ 25.258.777
2,18
2,52
2,21
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, για τα οποία διενεργήθηκαν ελεγκτικές διαδικασίες από την ελεγκτική
εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. όπως προκύπτουν από τις
δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2015 και 2014, σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό
Πρότυπο 805. Η σχετική έκθεση περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.2.2. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
(1)
Οι δείκτες Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια και Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια χωρίς
Δικαιώματα Μειοψηφίας δεν υπολογίζονται λόγω των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων.

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας έχει επηρεαστεί από την ανακατάταξη των μακροπρόθεσμων
δανείων σε βραχυπρόθεσμα μετά από την μη συμμόρφωση με ορισμένους
χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τις συμβάσεις των Υφιστάμενων ΚΟΔ.
Ο δείκτης Κάλυψης Εξόδων Χρηματοδότησης έχει επιδεινωθεί το 2015 έναντι του 2014 λόγω
μείωσης των αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων που οφείλεται κυρίως στην μείωση του κύκλου εργασιών.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι δείκτες σε επίπεδο Ομίλου την
30.6.2016 και 30.6.2015:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Δείκτης

Περιγραφή

Καθαρός Δανεισμός
(1)
προς Ίδια Κεφάλαια

(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις +
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις –
Ταμειακά Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα) / Ίδια
Κεφάλαια με δικαιώματα
μειοψηφίας

Καθαρός Δανεισμός
προς Ίδια Κεφάλαια
χωρίς δικαιώματα
(1)
μειοψηφίας

(Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις +
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις –
Ταμειακά Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα) / Ίδια
Κεφάλαια χωρίς
δικαιώματα μειοψηφίας

30.06.2016
σε χιλ. €
{[(1.418+32
4.889
+9.058+210
)
+(0+57.606
+576)]
-4.035}
/
μ/υ
(-177.331)
{[(1.418+32
4.889
+9.058+210
)
+(0+57.606
+576)]
-4.035}
/
μ/υ
(-174.243)

Δείκτης Γενικής
Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

0,19

93.639
/ 504.862

Δείκτης Άμεσης
Ρευστότητας

Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΑποθέματα /
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

0,18

(93.639
-5.024)
/504.862

31.12.2015
σε χιλ. €

μ/υ

{[(1.418+324.7
93
+8.825+208)
+(0+62.123+68
1)]
-6.720}
/
(-164.025)

μ/υ

{[(1.418+324.7
93
+8.825+208)
+(0+62.123+68
1)]
-6.720}
/
(-161.071)

0,23

122.524
/ 531.343

0,22

(122.524
-6.896)
/ 531.343

Αποτελέσματα προ
φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών
Δείκτης Κάλυψης
αποτελεσμάτων και
48.225
Εξόδων
αποσβέσεων /
26.815
2,98
2,18
/ 22.116
χρηματοδότησης
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
/ 9.004
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, για τα οποία διενεργήθηκαν προσυμφωνημένες διαδικασίες από την
ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. όπως προκύπτουν από τις
δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.6.2016 (για τις
χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016 και 1.1-30.6.2015), σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400. Η σχετική έκθεση περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.2.2. του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
(1)
Οι δείκτες Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια και Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια χωρίς
Δικαιώματα Μειοψηφίας δεν υπολογίζονται λόγω των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων.

Κατά την 30 Ιουνίου 2016, η Εταιρεία και η θυγατρική της Forthnet Media Α.Ε.
εξακολουθούσαν να μην συμμορφώνονται με ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που
απορρέουν από τις συμβάσεις των Υφιστάμενων ΚΟΔ συνολικού ύψους €324,9 εκατ. και δεν
έχουν αποπληρώσει ληξιπρόθεσμες χρεολυτικές δόσεις συνολικού ύψους €260,0 εκατ. από
τα Υφιστάμενα ΚΟΔ μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ως εκ τούτου, κατά την 30 Ιουνίου 2016, το σύνολο των Υφιστάμενων ΚΟΔ διατήρησαν την
κατηγοριοποίηση τους ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η απεικόνιση των Υφιστάμενων
ΚΟΔ ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είχε, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια, την 30 Ιουνίου
2016, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας να
υπερβαίνουν κατά €411,2 εκατ. περίπου και €39,5 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, τις
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις τους.
Επιπλέον, δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος εκτίμησε πως δεν θα
ήταν σε θέση να καταβάλει χρεολυτικές δόσεις συνολικού ύψους €325,0 εκατ. που
απέρρεαναπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ μέχρι την 30 Ιουνίου 2017. Κατόπιν μακρών
διαπραγματεύσεων με τις Δανείστριες Τράπεζες, την 21 Ιουνίου 2016, τα Διοικητικά
Συμβούλια της Εταιρείας και της Forthnet Media ενέκριναν το Πλαίσιο της
Αναχρηματοδότησης (βλ. αναλυτικά ενότητα 3.15.2.3 «Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης») που
προτάθηκε από τις Δανείστριες Τράπεζες στις 15.6.2016 καθώςκαι την έκδοση του ΜΟΔ με
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σκοπό τη χρηματοδότηση της Υποχρέωσης Αποπληρωμής και την κάλυψη των ταμειακών
αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, η Διοίκηση της Εταιρείας,
λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο
κίνησης, δεν επαρκεί για την χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου για
τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες και εκτιμά ότι οι επιπλέον ανάγκες του Ομίλου σε
κεφάλαια κίνησης ανέρχονται σε €352,8 εκατ. και προέρχονται από τον συνυπολογισμό,
αφενός των εκτιμώμενων τρεχουσών ταμειακών αναγκών ύψους €27,8 εκατ. για τους
επόμενους 12 μήνες, αφετέρου της αποπληρωμής των συμβατικών υποχρεώσεων ύψους
€325 εκατ. που απορρέουν από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ οι οποίες έχουν ήδη καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμες εντός της ανωτέρω περιόδου.
Σχετική ανάλυση για το κεφάλαιο κίνησης παρατίθεται στην ενότητα 4.1 «Δήλωση για την
επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης» του παρόντος του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ρευστότητα
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά οι ταμειακές ροές του Ομίλου
κατά τις χρήσεις 2015-2013 και την ενδιάμεση περίοδο 30.6.2016:
Ενοποιημένη Κατάσταση
Ταμειακών Ροών
σε χιλ. €
Σύνολο εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Σύνολο εκροών για επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Σύνολο (εκροών) από / για
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή μείωση στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου

1.1-31.12.2015

1.1-31.12.2014

1.1-31.12.2013

64.054

51.773

67.703

(35.404)

(58.525)

(37.620)

(32.214)

2.345

(47.964)

(3.564)

(4.406)

(17.882)

10.284

14.690

32.572

6.720

10.284

14.690

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €64.054 χιλ. το 2015 από
€51.773 χιλ. το 2014 λόγω της υιοθέτησης πιο συντηρητικής πολιτικής στην αποπληρωμή
των υποχρεώσεων και στην είσπραξη των απαιτήσεων.
Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €51.773 χιλ. το
2014 έναντι €67.703 χιλ. το 2013 λόγω αποπληρωμής υποχρεώσεων προς προμηθευτές σε
συνδυασμό με τη μείωση είσπραξης απαιτήσεων συνεπεία και του αρνητικού οικονομικού
κλίματος.
Οι ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες στη χρήση 2015 ανήλθαν σε €(35.404)
χιλ. από €(58.525) χιλ. στη χρήση 2014 και €(37.620) χιλ. το 2013. Η μεταβολή οφείλεται
ειδικότερα στο ότι το 2014 υπήρχε αυξημένο κόστος απόκτησης συνδρομητών.
Οι ταμειακές εκροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες τη χρήση 2015 ανήλθαν σε
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€(32.214) χιλ. από €2.345 χιλ. το 2014 και €(47.964) χιλ. το 2013. Η μείωση των εκροών στην
χρήση 2014 οφείλεται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που ολοκληρώθηκε
τον Ιανουάριο του 2014.
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου το 2015 κατέγραψαν σημαντική βελτίωση στη διάρκεια του
έτους η οποία οφείλεται κυρίως στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης σε
συνδυασμό με την μείωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Το 2015 τα καθαρά ταμειακά
διαθέσιμα κατέγραψαν πτώση €3,6 εκατ. – μικρότερη σε σχέση με την επιδείνωση που είχαν
καταγράψει το 2014 και το 2013.
Ενδιάμεσοι Περίοδοι 1.1-30.6.2016 και 1.1-30.6.2015
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι ταμειακές ροές του Ομίλου για τις ενδιάμεσες
περιόδους 1.1-30.6.2016 και 1.1-30.6.2015:
Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
σε χιλ. €

1.1-30.6.2016

1.1-30.6.2015

Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

25.195

24.357

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

(14.642)

(16.865)

Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες (γ)

(13.237)

(13.267)

(2.685)
6.720
4.035

(5.775)
10.284
4.509

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 και της ενδιάμεσης
περιόδου που έληξε την 30.6.2015 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016 (οι οποίες συνοδεύονται από
συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2015) οι οποίες
συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €25.195 χιλ. την 1.130.6.2016 από €24.357 χιλ., ήτοι 3,4%, την 1.1-30.6.2015 λόγω της συντηρητικής πολιτικής
που εφαρμόζει ο Όμιλος στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων του.
Οι ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες την περίοδο 1.1-30.6.2016
διαμορφώθηκαν σε €14.642 χιλ. από €16.865 χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2015. Η μεταβολή
οφείλεται ειδικότερα στην μείωση του ρυθμού απόκτησης συνδρομητών.
Οι ταμειακές εκροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες την περίοδο 1.1-30.6.2016
παρέμειναν αμετάβλητες σε €13.237 χιλ. από €13.267 χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2015.
Την περίοδο 1.1-30.6.2016 τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα κατέγραψαν στη λήξη της
περιόδου σημείωσαν πτώση κατά €474 χιλ.
Διαχείριση Διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30.6.2016 ανήλθαν σε €4.035 χιλ. έναντι €6.720 χιλ. την
31.12.2015, €10.284 χιλ. την 31.12.2014, και €14.690 χιλ. την 31.12.2013. Τα διαθέσιμα του
Ομίλου που δεν διακρατούνται στο ταμείο, τοποθετούνται σε καταθέσεις όψεως και
καταθέσεις προθεσμίας. Το πραγματικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών
καταθέσεων ήταν κατά μέσο όρο 0,9% την 30.6.2016, από 1,34% την 31.12.2015, 2,51% την
31.12.2014 και 2,94% το 2013.

225

Σημειώνεται ότι λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου είναι το Ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα και τα
ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου διακρατούνται κυρίως σε Ευρώ.
3.17.1 Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, με την εξαίρεση των κάτωθι περιορισμών: (i) που
προκύπτουν αναφορικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Εταιρεία βάσει
των όρων που πρέπει να τηρούνται δυνάμει των Υφιστάμενων ΚΟΔ και σύμφωνα με τον
σκοπό αυτών (βλ. ενότητα 3.15.2.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου), (ii) αναφορικά με
τις δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας €3.044 χιλ. που αφορούν σε συμβάσεις ενεχυρίασης
καταθέσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων και (iii) που θα προκύψουν
από τραπεζική ενέγγυα πίστωση σε αναμονή (stand-by letter of credit) η οποία θα εκδοθεί για
λογαριασμο της απώτερης θυγατρικής της εταιρείας, Intervision SA, υπέρ τρίτου προμηθευτή
της, και η οποία απαιτεί δέσμευση καταθέσεων της Εταιρείας, ενεχυρίαση τραπεζικών
λογαριασμών και απαιτήσεων της Forthnet από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ,
συνολικού ύψους €4,8 εκατ. περίπου, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί στη χρήση
κεφαλαίων, οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά κατά τρόπο άμεσο ή
έμμεσο τις δραστηριότητες του Ομίλου.
3.18 Σημαντικές αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση του Ομίλου
Η Διοίκηση της Forthnet δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στη
χρηματοοικονομική ή την εμπορική θέση του Ομίλου από την ημερομηνία της τελευταίας
δημοσιευμένης ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της 30.6.2016 έως την ημερομηνία
εγκρίσεως του Ενημερωτικού Δελτίου, με εξαίρεση την κάτωθι :
Ο Όμιλος μετά από συμφωνία διακανονισμού με προμηθευτές του, που επετεύχθη εντός του
Ιουλίου 2016, θα μεταφέρει ποσό €10,7 εκατ. από προμηθευτές σε μακροπρόθεσμες
uποχρεώσεις.
3.19 Πληροφορίες για τις Τάσεις
H παρατεταμένη οικονομική ύφεση και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που έχει
οδηγήσει σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και κατά συνέπεια σε
συμπίεση των εσόδων των επιχειρήσεων, αναμένεται να συνεχισθεί και στο β’ εξάμηνο 2016.
Στο εν λόγω περιβάλλον και κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες, η στρατηγική του Ομίλου
είναι η διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και της
συνδρομητικής τηλεόρασης και η δυνατότητα να διαφοροποιηθεί μέσω της ανάπτυξης νέων
υπηρεσιών και της δραστηριοποίησης του σε νέες αγορές.
Οι παραδοσιακές υπηρεσίες, ως αυτόνομα (standalone) πακέτα υπηρεσιών, ευρυζωνικότητας
(broadband), τηλεφωνίας ή τηλεόρασης, εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να βαίνουν μειούμενες
και το β’ εξάμηνο 2016, ενώ η κυρίαρχη τάση, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα,
προβλέπεται να είναι οι συνδυαστικές υπηρεσίες (multi-play), με κύρια έκφραση τις υπηρεσίες
3Play (δηλ. τηλεφωνία, internet και συνδρομητική τηλεόραση). H τοποθέτηση στην αγορά της
υπηρεσίας Nova 3Play, σε συνδυασμό με το πλεονέκτημα της μετάδοσης ελκυστικού
τηλεοπτικού περιεχομένου σε αποκλειστική βάση, έδωσε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη
της συνολικής αγοράς των συνδυαστικών υπηρεσιών. Η δυναμική της νέας αυτής αγοράς
αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση της συνδρομητικής βάσης, η οποία κινείται με έναν
σωρευτικό ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 20% κατά τα έτη 2013-2015. Οι υπηρεσίες 3Play
αναμένεται να συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης.
Όσον αφορά στα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 εκτιμάται ότι
θα παρουσιάσουν μείωση, καθώς το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) εκτιμάται ότι θα
υποχωρήσει ως αποτέλεσμα της έντασης του ανταγωνισμού και των δυσμενών οικονομικών
συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά.
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Όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, οι προσπάθειες της Διοίκησης για
περιορισμό του λειτουργικού κόστους, συνεχίζονται και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 με
στόχο την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων καθώς και την αξιοποίηση των εν γένει
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, χωρίς μείωση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών
του.
Τηλεπικοινωνίες
Η άνοδος της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών της χώρας την τελευταία δεκαετία ως
αυτόνομα πακέτα υπηρεσιών (standalone) έχει δώσει τη θέση της στην ανάπτυξη των
συνδυαστικών υπηρεσιών, δηλαδή είτε πακέτων κινητής-σταθερής τηλεφωνίας-Internet, είτε
πακέτων σταθερής τηλεφωνίας-Internet-συνδρομητικής τηλεόρασης Pay TV, τομέα στον
οποίο δραστηριοποιείται κυρίως ο Όμιλος.
Παρόλα αυτά, ο έντονος ανταγωνισμός σε μία αγορά με πέντε (5) τουλάχιστον
τηλεπικοινωνιακούς φορείς, σε συνδυασμό με τη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα των
καταναλωτών εξαιτίας της μακροοικονομικής κατάστασης της χώρας έχουν οδηγήσει σε
μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη (ARPU), γεγονός που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το
β’ εξάμηνο του 2016 με συνέπεια τη μείωση των εσόδων του Ομίλου.
Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία θα επιδιώξει και κατά το β΄εξάμηνο 2016 να διαφυλάξει το μέσο
έσοδο ανά πελάτη της μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πιο
συγκεκριμένα, θα επιδιώξει την ενδυνάμωση, διαφοροποίηση και επέκταση των υπηρεσιών
Nova 3Play με επιπρόσθετες υπηρεσίες (add-ons) και νέα πακέτα, βελτιώνοντας έτσι τη
συνολική εμπειρία του πελάτη επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο τη διατήρηση πελατών κατά
το β΄εξάμηνο 2016.
Παράλληλα, η Εταιρεία σκοπεύει να εντατικοποιήσει κατά το β΄εξάμηνο 2016 τις προσπάθειες
προώθησης συνδυαστικών υπηρεσιών εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες μικρών και
μεγάλων επιχειρήσεων και εταιρικών πελατών.
Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του Ομίλου και τη λειτουργία της
αγοράς εν γένει, είναι η συνεχιζόμενη ρύθμιση των τιμών λιανικής και χονδρικής από τον
κυρίαρχο πάροχο, τον ΟΤΕ.
Νεώτερη τάση που επικρατεί στην αγορά τηλεπικοινωνιών αποτελεί η ανάπτυξη Δικτύων
Νέας Γενιάς (NGA) ενώ αναμένονται οι συναφείς αλλαγές στο ευρωπαϊκό και εθνικό
ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται μεταξύ άλλων και
προσαρμογές στο κανονιστικό πλαίσιο της χονδρικής πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς. Η αναθεώρηση του
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017. Στην
Ελλάδα, η ΕΕΤΤ βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης των αγορών χονδρικής πρόσβασης
στο πλαίσιο της οποίας μελετάται και η εισαγωγή κανονισμού που θα αφορά στην τεχνολογία
Vectoring και στη δυνατότητα και εναλλακτικών παρόχων να επενδύσουν στην τεχνολογία
αυτή χρησιμοποιώντας μέρος του δικτύου πρόσβασης χαλκού του ΟΤΕ. Ο Όμιλος μελετά
σενάρια επενδύσεων σε τεχνολογίες νέας γενιάς οι οποίες ωστόσο δεν αναμένεται να
υλοποιηθούν κατά την τρέχουσα χρήση.
Συνδρομητική Τηλεόραση
Ο Όμιλος αντιμετωπίζει πλέον ισχυρό ανταγωνισμό στην αγορά της συνδρομητικής
τηλεόρασης. Πέραν του ΟΤΕ που εισήλθε στην αγορά και με δορυφορική πλατφόρμα από το
2011, και οι λοιποί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επιδιώκουν να ακολουθήσουν την τάση για
συνδυαστικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες επιβαρύνσεις λόγω επιβολής τέλους
συνδρομητικής τηλεόρασης και αύξησης του ΦΠΑ αναμένεταινα επηρεάσουν αρνητικά τη
ζήτηση για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και το β΄εξάμηνο 2016.
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Κατά το β΄εξάμηνο 2016. το σύνολο των υπηρεσιών Nova3Play θα συνεχίσει να είναι ο
βασικός άξονας ανάπτυξης του Ομίλου στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης
ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στον εμπλουτισμό των παρεχομένων υπηρεσιών παρά
στη μείωση των τιμών. Ειδικότερα, θα επιδιώξει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης κατόπιν ζήτησης (on demand), αξιοποιώντας πλήρως τις
δυνατότητες των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς της τηλεοπτικής πλατφόρμας.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά το αθλητικό περιεχόμενο η Εταιρεία επιδιώκει τη διατήρηση της
στρατηγικής διαφοροποίησής της από τον ανταγωνισμό μέσω της επέκτασης της
συνεργασίας με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανδρών της
πρώτης εθνικής κατηγορίας Super League μέχρι το 2019,της αποκλειστικής συνεργασίας με
τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ανδρών της πρώτης εθνικής
κατηγορίας την Basket League, της ανανέωσης της αποκλειστικής συνεργασίας με τη
διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος πετοσφαίρισης ανδρών της πρώτης εθνικής
κατηγορίας, Volley League και της συνεργασίας με την ευρωπαϊκή διοργάνωση
καλαθοσφαίρισης Euroleague Basketball. Παράλληλα εμπλουτίζει το περιεχόμενο μέσω της
εξασφάλισης των αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης σημαντικών ποδοσφαιρικών
διοργανώσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών (όπως το γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
καθώς και το αγγλικό, το γερμανικό και το ιταλικό κύπελλο ποδοσφαίρου, κ.α.) Τέλος,
ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου αποτελεί η περαιτέρω
ενδυνάμωση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα μέσα (π.χ.
διαδίκτυο). Βασικό εργαλείο των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω διαδικτύου(Over
The Top) αποτελεί η υπηρεσία Nova GO η οποία αναβαθμίζεται συνεχώς προσφέροντας νέες
δυνατότητες θέασης, ακόμα περισσότερα κανάλια που μεταδίδονται ζωντανά (live) και
εκατοντάδες τίτλους κατόπιν ζήτησης (on demand) μέσω φορητών συσκευών. Μέσω των
ανωτέρω, ο ‘Ομιλος στοχεύει κατ΄ελάχιστον στη διατήρηση της συνδρομητικής του βάσης.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας δεν υπάρχει κάποια γνωστή τάση, αβεβαιότητα,
αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως να αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις
προοπτικές της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση πέραν
των όσων αναφέρονται σχετικά με την αβεβαιότητα λόγω της παρούσας οικονομικής
κατάστασης στην Ελλάδα, την ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης, το θέμα έμφασης των
εκθέσεων των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών για τις χρήσεις 2013, 2014,2015 και
ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016 και την αβεβαιότητα σχετικά με την κάλυψη του ΜΟΔ και
την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης. Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου αρνητικά, αναλύονται στο κεφάλαιο 2
«Παράγοντες Κινδύνων».
3.20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα
πρόσωπα, όπως αυτά που ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται
εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου (ΔΛΠ 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:
3.20.1 Ενδοομιλικές Συμβάσεις
Η Forthnet συναλλάσσεται για την επίτευξη της στρατηγικής και των στόχων της, με εταιρείες
του Ομίλου δυνάμει σχετικών γραπτών ή προφορικών συμβάσεων, με τις οποίες παρέχονται
υπηρεσίες μεταξύ αυτών έναντι των αμοιβών που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις και
σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Εκδότριας. Oι τυχόν συναλλαγές μεταξύ τους
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διέπονται από τους κανόνες και από τους συνήθεις όρους αγοράς. Οι συνήθεις όροι αγοράς
διέπουν και τις συναλλαγές μεταξύ των λοιπών εταιρειών του Ομίλου.
3.20.2 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη σε επίπεδο Μητρικής και Ομίλου Χρήσεων
2013, 2014 και 2015 και ενδιάμεσης περιόδου 1.1-30.6.2016
Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες 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 εταιρειών. Η
Διοίκηση της Εταιρείας γενικά δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναμία
είσπραξης των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της και για το λόγο
αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών.
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που ενοποιούνται με την μέθοδο
της πλήρους ενοποίησης, κατά την ενοποίηση απαλείφονται από τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.
Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα
έξοδα της Εταιρείας με τις συνδεόμενες εταιρείες για τις χρήσεις 2013 – 2015 και την περίοδο
1.1 -30.6.2016.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη
αναφέρονται παρακάτω:
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη - Εταιρεία

Επωνυμία Εταιρείας

Σχέση με
την
Forthnet

Χρήση που
έληξε

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμέ
να μέρη

Αγορές
από
συνδεδεμέ
να μέρη

Ποσά που
οφείλουν
τα
συνδεδεμέ
να μέρη

Ποσά που
οφείλονται
στα
συνδεδεμέ
να μέρη

31.12.2015

1.101

2.847

432

596

31.12.2014

2.083

3.258

510

592

31.12.2013

2.266

2.982

469

901

31.12.2015

279

2.171

52

442

31.12.2014

1.081

1.808

124

372

31.12.2013

1.243

1.860

158

342

31.12.2015

2.747

3.205

1.869

2.549

31.12.2014

1.784

3.089

1.731

2.888

31.12.2013

694

1.520

936

1.302

31.12.2015

452

489

100

101

31.12.2014

1.389

1.088

365

84

31.12.2013

3.743

3.933

368

407

31.12.2015

64

50

26

20

31.12.2014

67

20

51

2

σε χιλ. €
Wind Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Vodafone – Panafon
AEET

Vodafone Ltd.

Hellas Online

Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας

Forth CRS A.E.

Multichoice Hellas
Α.Ε.Ε.
Interoute Managed
Services Netherlands

Μέτοχος

Μέτοχος

Συνδεδεμέν
ο μέρος

Συνδεδεμέν
ο μέρος

Μέτοχος

31.12.2013

73

43

26

4

31.12.2015

121

243

54

40

31.12.2014

127

297

380

0

31.12.2013

123

2

616

5

31.12.2015

0

0

0

0

Θυγατρική
εταιρεία

31.12.2014

11.780

1.476

0

0

31.12.2013

13.084

1.705

21.104

8.468

Συνδεδεμέν
ο μέρος

31.12.2015

0

0

0

0

31.12.2014

90

0

90

0

Θυγατρική
εταιρεία
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Επωνυμία Εταιρείας

Χρήση που
έληξε

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμέ
να μέρη

Αγορές
από
συνδεδεμέ
να μέρη

Ποσά που
οφείλουν
τα
συνδεδεμέ
να μέρη

Ποσά που
οφείλονται
στα
συνδεδεμέ
να μέρη

31.12.2013

0

0

0

0

31.12.2015

86

0

0

0

31.12.2014

222

0

73

0

31.12.2013

182

0

41

0

31.12.2015

125

251

0

0

31.12.2014

374

717

64

420

31.12.2013

374

529

62

202

31.12.2015

1

91

0

0

31.12.2014

2

149

0

128

31.12.2013

2

167

0

171

31.12.2015

105

5

617

175

31.12.2014

128

69

488

71

31.12.2013

113

0

327

0

31.12.2015

10.113

2.199

114.294

23.646

31.12.2014

8.015

590

99.951

8.556

31.12.2013

1.617

14

42.773

493

31.12.2015

0

0

0

895

31.12.2014

0

250

0

895

31.12.2013

0
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0

1.282

31.12.2015

0

0

4

0

31.12.2014

0

0

4

0

31.12.2013

0

0

4

0

31.12.2015

0

0

12

8

31.12.2014

0

0

12

8

31.12.2013

0

0

12

8

31.12.2015

0

0

0

0

Έμμεσος
μέτοχος

31.12.2014

0

0

0

0

31.12.2013

0

0

4

0

Σύνολα

31.12.2015

15.193

11.549

117.459

28.473

Σύνολα

31.12.2014

27.143

12.811

103.841

14.015

Σχέση με
την
Forthnet

σε χιλ. €

Interoute Spa (Italy)

Interoute Bulgaria
JsCo

Interoute Czech Sro

NETMED Α.Ε.

Forthnet Media Α.Ε.

Emirates International
Telecommunications

Telemedicine
Technologies S.A.

Άθλονετ Α.Ε.

Go Plc

Συνδεδεμέν
ο μέρος

Συνδεδεμέν
ο μέρος

Συνδεδεμέν
ο μέρος

Θυγατρική
εταιρεία

Θυγατρική
εταιρεία

Έμμεσος
Μέτοχος

Συγγενής
εταιρεία

Συγγενής
εταιρεία

Σύνολα
31.12.2013
23.516
12.983
66.900
13.585
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Τα ενδοεταιρικά έσοδα από τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. σχετίζονται με την επαναχρέωση του
μεριδίου της για διαφημίσεις από συνδυαστικές πωλήσεις, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
(τηλεφωνία, internet, κ.λ.π.), επαναχρέωση του κόστους μισθοδοσίας των διευθυντικών
στελεχών καθώς επίσης και επαναχρέωση του μεριδίου των προμηθειών προς συνεργάτες
της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και αναφέρονται στην περίοδο 1.1 - 30.10.2014, όπου
απορροφήθηκε η Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. από την Forthnet Media A.E.
Τα έσοδα και η απαίτηση από την Forthnet Media A.E. αφορούν κυρίως προμήθεια από
συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play που επαναχρεώθηκαν στη θυγατρική από την μητρική
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εταιρεία, καθώς και χρεώσεις για τη μεταπώληση των δικαιωμάτων του Ελληνικού
Πρωταθλήματος και της UEFA.
Τα ενδοεταιρικά κόστη από τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. αναφέρονται κυρίως στην χρέωση
του μεριδίου της για διαφημίσεις από συνδυαστικές πωλήσεις (συνδυαστικές υπηρεσίες 3play) και αναφέρονται στην περίοδο 1.1-30.10.2014, όπου απορροφήθηκε η Multichoice
Hellas Α.Ε.Ε. από την Forthnet Media A.E.
Εντός του Β’ τριμήνου 2015, οι εταιρείες Interoute Managed Services Netherlands, Interoute
Spa (Italy), Interoute Bulgaria Js Co και Interoute Czech Sro σταμάτησαν να είναι
συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Emirates International Telecommunications γνωστοποίησε ότι
πούλησε τη συμμετοχή της στην Interoute.
Η υποχρέωση προς την εταιρεία Forthnet Media αφορά κυρίως εισπράξεις που διενεργούνται
από τα καταστήματα της Εταιρείας για λογαριασμό της πρώτης.
Οι συναλλαγές, πωλήσεις και αγορές με την Vodafone Ltd., την Vodafone – Panafon AEET,
και τη θυγατρική της Hellas Online προκύπτουν από τέλη διασύνδεσης και μισθωμένες
γραμμές.
Οι συναλλαγές, πωλήσεις και αγορές με την Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. προκύπτουν
από τέλη διασύνδεσης, συμβάσεις ανταλλαγής δικτύου οπτικών ινών και μισθωμένες
γραμμές.
Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη
αναφέρονται παρακάτω:
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη - Όμιλος

Επωνυμία
Εταιρείας

Σχέση με τον
Όμιλο

Αγορές από
συνδεδεμέν
α μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμέν
α μέρη

Ποσά που
οφείλονται
στα
συνδεδεμέν
α μέρη

1.101

2.939

432

597

2.083

3.315

510

599

2.266

2.997

469

901

31.12.2015

340

2.175

60

442

31.12.2014

1.087

1.808

124

372

31.12.2013

1.314

1.901

173

352

31.12.2015

2.747

3.205

1.869

2.549

31.12.2014

1.784

3.089

1.731

2.888

31.12.2013

694

1.520

936

1.302

31.12.2015

452

489

100

102

31.12.2014

1.389

1.088

365

84

31.12.2013

3.743

3.933

368

407

31.12.2015

0

0

0

0

31.12.2014

0

0

0

0

31.12.2013

0

0

4

0

31.12.2015

0

0

0

0

31.12.2014

90

0

90

0

31.12.2013

0

0

0

0

31.12.2015

86

0

0

0

31.12.2014

222

0

73

0

31.12.2013

182

0

41

0

31.12.2015

125

251

0

0

Χρήση που
έληξε

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμ
ένα μέρη

31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013

σε χιλ. €
Wind Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες
Α.Ε.

Μέτοχος

Vodafone –
Panafon AEET

Μέτοχος

Vodafone Ltd

Hellas Online

Go Plc
Interoute
Managed
Services
Netherlands
Interoute Spa
(Italy)
Interoute Bulgaria

Συνδεδεμένο
μέρος

Συνδεδεμένο
μέρος

Έμμεσος
μέτοχος

Συνδεδεμένο
μέρος

Συνδεδεμένο
μέρος
Συνδεδεμένο
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη - Όμιλος

Επωνυμία
Εταιρείας
σε χιλ. €
JsCo

Interoute Czech
Sro

Χρήση που
έληξε

μέρος

31.12.2014

374

717

64

420

31.12.2013

374

529

62

202

31.12.2015

1

91

0

0

31.12.2014

2

149

0

128

31.12.2013

2

167

0

171

31.12.2015

0

0

0

895

31.12.2014

0

250

0

895

31.12.2013

0

228

0

1.282

31.12.2015

64

50

26

20

31.12.2014

67

20

51

2

31.12.2013

73

43

26

4

31.12.2015

0

0

4

0

31.12.2014

0

0

4

0

31.12.2013

0

0

4

0

31.12.2015

0

0

12

8

31.12.2014

0

0

12

8

31.12.2013

0

0

12

8

31.12.2015

0

0

0

6

31.12.2014

0

0

0

6

31.12.2013

0

0

0

6

31.12.2015

0

0

0

0

31.12.2014

0

0

0

0

31.12.2013

0

0

0

0

31.12.2015

4.916

9.199

2.503

4.619

31.12.2014

7.098

10.436

3.022

5.401

Συνδεδεμένο
μέρος

Έμμεσος
μέτοχος

Ίδρυμα
Τεχνολογίας και
Έρευνας

Μέτοχος

Telemedicine
Technologies S.A.

Συγγενής
εταιρεία

Lumiere
Productions A.E.

Lumiere Cosmos
Communications

Σύνολα

Ποσά που
οφείλονται
στα
συνδεδεμέν
α μέρη

Σχέση με τον
Όμιλο

Emirates
International
Telecommunicatio
ns

Άθλονετ Α.Ε.

Αγορές από
συνδεδεμέν
α μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμέν
α μέρη

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμ
ένα μέρη

Συγγενής
εταιρεία

Μέτοχος

Μέτοχος

31.12.2013
8.650
11.318
2.094
4.636
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

ΗΕΙΤL, συνδεδεμένη εταιρεία – έμμεσος μέτοχος, παρέχει τεχνικές και λοιπές υπηρεσίες προς
υποστήριξη των διαφόρων λειτουργιών και τμημάτων του Ομίλου.
Οι συναλλαγές, πωλήσεις και αγορές με την Vodafone Ltd., την Vodafone – Panafon AEET,
και τη θυγατρική της Hellas Online προκύπτουν από τέλη διασύνδεσης και μισθωμένες
γραμμές.
Οι συναλλαγές, πωλήσεις και αγορές με την Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. προκύπτουν
από τέλη διασύνδεσης, συμβάσεις ανταλλαγής δικτύου οπτικών ινών και μισθωμένες
γραμμές.
Η απαίτηση του Ομίλου από την Interoute Managed Services Netherlands αφορά τη χρήση
του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών του. Εντός του Β’ τριμήνου 2015, οι εταιρείες Interoute
Managed Services Netherlands, Interoute Spa (Italy), Interoute Bulgaria Js Co και Interoute
Czech Sro σταμάτησαν να είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Emirates International
Telecommunications γνωστοποίησε ότι πούλησε τη συμμετοχή της στην Interoute.
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Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη
αναφέρονται παρακάτω:
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη - Εταιρεία

Επωνυμία Εταιρείας

Σχέση με την
Forthnet

Περίοδος
που έληξε

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα
μέρη

σε χιλ. €
Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.
Vodafone – Panafon AEET

Μέτοχος

30.06.2016

666

1.560

30.06.2015

525

1.282

30.06.2016

405

1.296

Μέτοχος

30.06.2015

142

1.018

1.296

1.206

Vodafone Ltd.

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016
30.06.2015

2.171

1.831

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

0

0

Hellas Online

30.06.2015

218

249

30.06.2016

30

35

Μέτοχος

30.06.2015

33

25

Θυγατρική
εταιρεία

30.06.2016

53

88

30.06.2015

51

124

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

0

0

30.06.2015

86

0

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

0

10

30.06.2015

0

0

0

0

Interoute Bulgaria JsCo

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016
30.06.2015

125

251

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

0

0

Interoute Czech Sro

30.06.2015

1

91

Θυγατρική
εταιρεία

30.06.2016

50

0

30.06.2015

47

5

Θυγατρική
εταιρεία

30.06.2016

4.157

546

30.06.2015

5.423

1.162

Σύνολα

30.06.2016

6.657

4.740

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Forth CRS A.E.
Interoute Spa (Italy)
Cablenet Ltd

NETMED Α.Ε.
Forthnet Media Α.Ε.

Σύνολα
30.06.2015
8.822
6.037
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή:Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της περιόδου 1.1. – 30.6.2016 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό
ελεγκτή λογιστή.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη - Εταιρεία

Επωνυμία εταιρείας

Σχέση με την
Forthnet

Χρήση/
Περίοδος
που έληξε

Ποσά που
οφείλονται
στα
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
μέρη

σε χιλ. €
30.06.2016

449

584

31.12.2015

432

596

30.06.2016

228

549

31.12.2015

52

442

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

3.165

3.129

31.12.2015

1.869

2.549

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

0

0

31.12.2015

100

101

Έμμεσος
μέτοχος

30.06.2016

0

895

31.12.2015

0

895

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Μέτοχος

Vodafone – Panafon AEET

Μέτοχος

Vodafone Ltd.
Hellas Online
Emirates International
Telecommunications
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30.06.2016
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

34

27

Μέτοχος

31.12.2015

26

20

120

128

Forth CRS A.E.

Θυγατρική
εταιρεία

30.06.2016
31.12.2015

54

40

Συγγενής
εταιρεία

30.06.2016

0

0

Telemedicine Technologies S.A.

31.12.2015

4

0

Συγγενής
εταιρεία

30.06.2016

12

8

31.12.2015

12

8

102.487

20.030

Forthnet Media Α.Ε.

Θυγατρική
εταιρεία

30.06.2016
31.12.2015

114.294

23.646

Θυγατρική
εταιρεία

30.06.2016

679

47

NetMed Α.Ε.

31.12.2015

617

175

Σύνολα

30.06.2016

107.175

25.396

Άθλονετ Α.Ε.

Σύνολα
31.12.2015
117.459
28.473
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή:Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της περιόδου 1.1. – 30.6.2016 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό
ελεγκτή λογιστή.

Τα έσοδα και η απαίτηση από την Forthnet Media A.E. αφορούν κυρίως προμήθεια από
συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play που επαναχρεώθηκαν στη θυγατρική από την μητρική
εταιρεία, καθώς και χρεώσεις για τη μεταπώληση των δικαιωμάτων του Ελληνικού
Πρωταθλήματος και της UEFA.
Εντός του Β’ τριμήνου 2015, οι εταιρείες Interoute Managed Services Netherlands, Interoute
Spa (Italy), Interoute Bulgaria Js Co και Interoute Czech Sro σταμάτησαν να είναι
συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Emirates International Telecommunications γνωστοποίησε ότι
πούλησε τη συμμετοχή της στην Interoute.
Η υποχρέωση προς την εταιρεία Forthnet Media A.E. αφορά κυρίως εισπράξεις που
διενεργούνται από τα καταστήματα της Εταιρείας για λογαριασμό της πρώτης.
Οι συναλλαγές, έσοδα και κόστη από την Vodafone Ltd., Vodafon – Panafon AEET, και της
θυγατρικής της Hellas Online προκύπτουν από τέλη διασύνδεσης και μισθωμένες γραμμές.
Οι συναλλαγές, κόστη και έσοδα από την Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. προκύπτουν από
τέλη διασύνδεσης, συμβάσεις ανταλλαγής δικτύου οπτικών ινών και μισθωμένες γραμμές.
Το κόστος από την Cablenet Ltd. προκύπτει από μισθωμένες γραμμές για πελάτες της
Εταιρείας.
Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη
αναφέρονται παρακάτω:
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη - Όμιλος
Επωνυμία εταιρείας

Σχέση με τον
Όμιλο

Περίοδος
που έληξε

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα
μέρη

σε χιλ. €
30.06.2016

666

1.599

30.06.2015

525

1.323

30.06.2016

423

1.297

Μέτοχος

30.06.2015

178

1.021

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

1.296

1.206

Vodafone Ltd.

30.06.2015

2.171

1.831

Hellas Online

Συνδεδεμένο

30.06.2016

0

0

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.
Vodafone – Panafon AEET

Μέτοχος
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μέρος

Interoute Spa (Italy)
Interoute Bulgaria JsCo
Interoute Czech Sro
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

30.06.2015

218

249

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

0

0

30.06.2015

86

0

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

0

0

30.06.2015

125

251

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

0

0

30.06.2015

1

91
35

30.06.2016

30

Μέτοχος

30.06.2015

33

25

Σύνολα

30.06.2016

2.415

4.137

Σύνολα
30.06.2015
3.336
4.790
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της περιόδου 1.1. – 30.6.2016 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό
ελεγκτή λογιστή.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη - Όμιλος

Επωνυμία εταιρείας

Σχέση με
τον Όμιλο

Χρήση/
Περίοδος
που έληξε

Ποσά που
οφείλονται
στα
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
μέρη

σε χιλ. €
30.06.2016

449

590

31.12.2015

432

597

30.06.2016

237

549

31.12.2015

60

442

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

3.165

3.129

31.12.2015

1.869

2.549

Συνδεδεμένο
μέρος

30.06.2016

0

0

31.12.2015

100

102

Έμμεσος
μέτοχος

30.06.2016

0

895

31.12.2015

0

895

30.06.2016

34

27

Μέτοχος

31.12.2015

26

20

Συγγενής
εταιρεία

30.06.2016

0

0

31.12.2015

4

0

12

8

Άθλονετ Α.Ε.

Συγγενής
εταιρεία

30.06.2016
31.12.2015

12

8

30.06.2016

0

6

Lumiere Productions A.E.

Μέτοχος

31.12.2015

0

6

30.06.2016

0

0

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Μέτοχος

Vodafone – Panafon AEET

Μέτοχος

Vodafone Ltd.
Hellas Online
Emirates International
Telecommunications
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Telemedicine Technologies S.A.

Lumiere Cosmos Communications

Μέτοχος

31.12.2015

0

0

Σύνολα

30.06.2016

3.898

5.205

Σύνολα
31.12.2015
2.503
4.619
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή:Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της περιόδου 1.1. – 30.6.2016 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό
ελεγκτή λογιστή.

Η EITL παρέχει υπηρεσίες και λοιπές υπηρεσίες προς υποστήριξη των διαφόρων λειτουργιών
και τμημάτων του Ομίλου.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, από την 01.07.2016 και μέχρι την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, πέραν των συναλλαγών που απορρέουν από την συνήθη
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δραστηριότητα των εταιρειών, δεν υπάρχουν σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη.
3.20.3 Συναλλαγές με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών
Ομίλου
Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου,
στα έτη 2013, 2014 και 2015 και της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2016
αναλύονται ως ακολούθως:
Aμοιβές ΔΣ
σε € χιλ.
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών
Σύνολο

2015
316
267
1.967
2.550

2014
309
122
2.295
2.725

2013
310
122
2.338
2.770

Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της χρήσης που έληξε την
31.12.2014 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014) και οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Aμοιβές ΔΣ
σε € χιλ.
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών
Σύνολο

30.6.2016
148
130
896
1.174

30.6.2015
148
133
1.013
1.294

Πηγή: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης περιόδου 1.1. – 30.6.2016, προκύπτουν από τις
δημοσιευμένες ενοποιημένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 1.1. – 30.6.2016,
οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» από την Εταιρεία και
έχουν επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το σύνολο των αμοιβών για την ενδιάμεση περίοδο που έληξε στις 30.6.2016 διαμορφώθηκε
σε €1.174 χιλ. έναντι €1.294 χιλ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Το σύνολο των αμοιβών το 2015 διαμορφώθηκε σε €2.550 χιλ. έναντι €2.725 χιλ. το 2014 και
€2.770 χιλ. το 2013. Ειδικότερα, οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών του Ομίλου το 2015
μειώθηκαν κατά 14,3% λόγω μείωσης του αριθμού των διευθυντικών στελεχών και οι αμοιβές
των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ ανήλθαν σε €267 χιλ. έναντι €122 χιλ. λόγω συμμετοχής τους
σε συνεδριάσεις επιτροπών του ΔΣ.
Oι παροχές του Ομίλου προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη, που
σχετίζονται με αποζημιώσεις αποχώρησης, ανήλθαν, α) στη λήξη της χρήσης 2013 στο ποσό
των €564 χιλ., β) στη λήξη της χρήσης 2014 και 2015 δεν υπήρχαν αποζημιώσεις
αποχώρησης και γ) την 30.6.2016 ανήλθαν στο ποσό των €107 χιλ.
Επίσης, οι παροχές του Ομίλου στη λήξη των χρήσεων 2013, 2014, 2015 και 30.6.2016 προς
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο
Συνταξιοδοτικού Προγράμματος ανήλθαν σε €103 χιλ., €344 χιλ., €135 χιλ. και €40 χιλ.
αντίστοιχα.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, από την 01.07.2016 και μέχρι την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, πέραν των τακτικών μηνιαίων αμοιβών δεν υπάρχουν
σημαντικές συναλλαγές με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη.
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3.21 Μερισματική Πολιτική
Η Εταιρεία κατά την εξεταζόμενη τριετία 2015-2013 δεν διένειμε μέρισμα στους Μετόχους
λόγω συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών ετών.
Η Εταιρεία δε δύναται να διασφαλίσει ότι θα έχει κερδοφορία, και επομένως τη διανομή
κερδών σε κάθε οικονομική χρήση. Επιπλέον η μερισματική πολιτική της Εταιρείας εξαρτάται
από την στρατηγική της, τη χρηματοοικονομική θέση/κατάσταση της, τις ανάγκες της σε
ρευστότητα, καθώς και από θεσμικούς, νομικούς, φορολογικούς και άλλους παράγοντες.
Σε ορισμένες δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας, η καταβολή και το ύψος του μερίσματος
σχετίζεται με λόγους καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Ειδικότερα: α) σύμφωνα με την από
29.6.2007 σύμβαση ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, για την διανομή μερίσματος στους
μετόχους άνω του 25% των καθαρών κερδών προς διανομή, απαιτείται προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, άλλως η παραβίαση της σχετικής
υποχρέωσης συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης, β) σύμφωνα με την από 22.7.2011
σύμβαση ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, συνιστά αυτοτελές γεγονός καταγγελίας η
διανομή από την Εταιρεία προς τους μετόχους της μερίσματος, που υπερβαίνει το ελάχιστο
μέρισμα που προβλέπεται από το νόμο.
Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναφέρεται στο αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία
προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date).
Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στον μέτοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την
ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις (ά. 44α παρ. 2 εδ. β’ σε συνδ. με παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920). Ο τρόπος και ο τόπος
καταβολής θα ανακοινώνεται στους μετόχους από τον ημερήσιο Τύπο και θα δημοσιεύεται και
στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, την ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας. Τα μερίσματα
παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος του
έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση, ενώ μετά την παραγραφή τα σχετικά ποσά
περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο. 1 Ν. 1195/1942).
Σε ότι αφορά τη διαδικασία για τη συμμετοχή του Μετόχου στις Γενικές Συνελεύσεις και τη
διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.
2190/1920, στον Κανονισμό του ΧΑ, στον Κωδικοποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας
Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) (απόφαση 1/736/02.11.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς) και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται ο χρόνος λήψης
απόφασης της έγκρισης διανομής από την Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται να
διανέμουν σε μετρητά, κάθε έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από
την εκποίηση ορισμένων μετοχών, που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, του Α.Ν.
148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με
πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει σχετικά.
Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα, μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των
καθαρών κερδών, μεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό
αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρεία,
εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του, να το κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων
μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους (άρθρο. 3 παρ. 2 Α.Ν.
148/1967). Οι άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, δεν
εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

237

Η ελληνική εταιρική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις
για την διανομή μερίσματος. Ειδικότερα, απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους
εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων
της οικείας εταιρείας, είναι ή θα γίνει, μετά από τη διανομή αυτή, κατώτερο από το ποσό του
μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα μη διανεμόμενα, σύμφωνα με το νόμο ή το
καταστατικό, αποθεματικά (άρθρο. 44α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920). Επιπλέον, το ποσό που
διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της
τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από
προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από
τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων
χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών
α
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό (άρθρο. 44 παρ. 2 εδ. α’ του Κ.Ν. 2190/1920).
Επίσης, μπορεί να καταβληθεί προμέρισμα εφόσον 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή
του προμερίσματος, δημοσιευθούν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και
υποβληθούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Το ποσό που καταβάλλεται ως προμέρισμα δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 50% των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (άρθρο. 46 του Κ.Ν. 2190/1920).
3.22 Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Η Eταιρεία και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου
και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες διαιτησίας στο πλαίσιο
της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν
κατά του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου (βλ. Σημείωση 26 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), έχουν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις για την
περίπτωση αρνητικής έκβασης των δικαστικών αγωγών ύψους €4,01 εκατ. την 30.6.2016.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι για περίοδο
τουλάχιστον δώδεκα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου ούτε η Εταιρεία ούτε άλλη εταιρεία του Ομίλου εμπλέκεται σε οποιαδήποτε διοικητική,
δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τέτοιων διαδικασιών
που εκκρεμούν ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Εταιρείας ή του Ομίλου της και έχει
περιέλθει σε γνώση της), που θα μπορούσε να έχει ή είχε σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή την κερδοφορία της Εταιρείας ή και του Ομίλου.
3.23 Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού , το ανώτατο όργανό της, το οποίο έχει δικαίωμα
να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία
είναι η μόνη αρμόδια να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Forthnet δηλώνει ότι, τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά της όργανα είναι τα μέλη του
Διοικητικού της Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Michael Warrington, Mohsin
Majid και Edwin Lloyd, τα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής κ.κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος,
Deepak Srinivas Padmanabhan και Mohsin Majid και τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης
Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών κ.κ. Edwin Lloyd, Majid Mohsin και Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, καθώς και ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου κ. Μάρκος Πιτσαρής.
Επιπλέον, η Εταιρεία ορίζει ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι και
ο αρμόδιος να βεβαιώσει ότι η Εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα
για τον χειρισμό των υποθέσεών της.
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Η διεύθυνση των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών της οργάνων και ανώτερων
Διοικητικών Στελεχών είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Παλλήνη, προέκταση οδού
Μάνης, Θέση Κάντζα, Τ.Κ. 15351.
3.23.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από πέντε
(5) μέχρι εννέα (9) μέλη κατ’ ανώτατο αριθμό, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από
τη Γενική Συνέλευση και είναι ελεύθερα ανακλητά από αυτή.
Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που συνεδρίασε στις 30 Ιουνίου 2016 με πενταετή θητεία μέχρι τις 30.6.2021,
αποτελείται από 8 μέλη, εκ των οποίων η Γενική Συνέλευση όρισε 3 ως ανεξάρτητα (Edwin
Lloyd, Michael Warrington και Bhavneet Singh), και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από
5ης Ιουλίου 2016 απόφασής του. Η σύνθεση του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως
εξής:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιδιότητα
Διάρκεια θητείας στο ΔΣ1

Ονοματεπώνυμο
Deepak Srinivas
Padmanabhan
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος
Στεφανίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.- Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Από 30.6.2016 έως 30.6.2021

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Από 30.6.2016 έως 30.6.2021

Michael Warrington

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Από 30.6.2016 έως 30.6.2021

Edwin Lloyd

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Από 30.6.2016 έως 30.6.2021

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Από 30.6.2016 έως 30.6.2021

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Από 30.6.2016 έως 30.6.2021

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Από 30.6.2016 έως 30.6.2021

Γιάννος Μιχαηλίδης
Mohsin Majid
Bhavneet Singh
1

Από 30.6.2016 έως 30.6.2021

Εξαιρουμένης της περίπτωσης παραίτησης μέλους προ της λήξης της θητείας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι
τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική
Γενική Συνέλευση.
Τρόπος λειτουργίας και αρμοδιότητες Δ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος Καταστατικού, οι κύριες αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι
οι ακόλουθες:
Έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει και ενεργεί κάθε
πράξη σχετική με τη διοίκηση της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη
διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας,
εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας
και κάθε άλλης Αρχής, διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της Εταιρείας
και κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας
αυτού, ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα παραστατικά καθώς και όλες τις
συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία, συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με
οποιοδήποτε πρόσωπο, εγκρίνει όρους, αποφασίζει για την έκδοση κοινών ομολογιακών
δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με το νόμο
3156/2003, εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα και ενεχύρου στα
κινητά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, εγκρίνει την χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ
μέρους της Εταιρείας, εκτός από εκείνα για τα οποία το Καταστατικό και ο νόμος απαιτούν
ειδική διαδικασία, εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και
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γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα
της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,
παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν
εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας
κάθε δήλωση και έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, έχει την επιμέλεια της εταιρικής
περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς
εξασφάλιση γενικών συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών
αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων
και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την
εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την Εταιρεία, κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των
διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγεται και αντεπάγεται και δίνει τους επιβαλλόμενους στην
Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο, γενικώς
διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές,
αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή για
απαίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών, καθορίζει
τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας
παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα πληρεξουσιότητα.
Περαιτέρω, το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, συγκαλεί τις Γενικές
Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών,
κλείνει τις καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
και υποβάλει αυτές, με τη σχετική επεξηγηματική έκθεση, στη Γενική Συνέλευση ,
προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων
αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, όπως και υποβάλει στη
Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του Καταστατικού για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, διάλυση της Εταιρείας πριν την πάροδο
του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση αυτής με άλλη και καθορίζει
τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών. Επίσης εκλέγει από τα μέλη του την Ελεγκτική
Επιτροπή της Εταιρείας, που εποπτεύει τους εσωτερικούς ελεγκτές και ορίζει τους
τελευταίους, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι μέλη του, εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη ή
συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, βάσει των
νομοθετικών διατάξεων που πλαισιώνουν το θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης.
Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει, κατά την κρίση του, την άσκηση μέρους ή και του συνόλου των
αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ή/και Διευθυντές ή/και
υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, εάν μεν η άσκηση των
εξουσιών και αρμοδιοτήτων ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τότε η σχετική απόφαση
πρέπει να καθορίζει τους περιορισμούς της έκτασης των εξουσιών του Διευθύνοντος
Συμβούλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Εάν αφορά άλλα πρόσωπα, τότε η
σχετική απόφαση πρέπει να καθορίζει την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που θα
ασκούνται από αυτά. Τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση
των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή μη, ή/και Διευθυντές
ή/και υπαλλήλους ή/και τρίτους, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Ανώτατο Διευθυντικό Όργανο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού είναι
ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αιρετό μέλος του Δ.Σ. και
αρμοδιότητά του είναι η άσκηση του συνόλου των εξουσιών του Δ.Σ. μετά την εκλογή του από
το τελευταίο, εκτός από τις αρμοδιότητες για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκχώρησή τους
δυνάμει του νόμου ή του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με σχετική
απόφαση να περιορίσει ρητά την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τις οποίες ασκεί ο
Διευθύνων Σύμβουλος.
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Το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία. Επιπλέον, το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει ένα
από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος προΐσταται στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν
λήξει ο χρόνος θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή απώλειας της ιδιότητάς του με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι απομένοντες σύμβουλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι
λιγότεροι από τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο, σε αντικατάσταση αυτού
που αποχώρησε για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της
εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, και ανακοινώνεται
από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους
εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις
πάντως του προσωρινού συμβούλου που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν
μη έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες. Σε κάθε περίπτωση τα
υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και
χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών
υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω
γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
Τέλος, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους,
μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον
αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού κάθε φορά που ο νόμος, το
καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της
Εταιρείας, συνεδριάζει δε εγκύρως και εκτός της έδρας της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δήμο
της Περιφέρειας Αττικής αλλά και με τηλεδιάσκεψη. Το Δ.Σ. συνεδριάζει επίσης σε
οποιοδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Το ίδιο άρθρο αναφέρεται στην διαδικασία της σύγκλησης
συνεδρίασης ή προσθήκης θέματος ημερήσιας διάταξης, κατόπιν αιτήσεως δύο τουλάχιστον
συμβούλων. Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του αυτού άρθρου, το Διοικητικό
Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με θέμα την πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη
λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο
5 του Καταστατικού.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών εκ
των οποίων τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε σύμβουλος που
απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να ορίζει ως αντιπρόσωπό του, έναν μόνον σύμβουλο στο Δ.Σ.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και
αντιπροσωπευόμενων μελών του και κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, ενώ για τα προσωπικά
ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του
Καταστατικού, για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό
βιβλίο, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή αναπληρωτή του. Μετά από αίτηση μέλους του
Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης
του. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή
τον αναπληρωτή του ή από άλλα πρόσωπα που έχουν ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. Οι
αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να λαμβάνονται και με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού
από όλα τα μέλη του Δ.Σ. χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
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Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγείται
αποζημίωση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικης Γενικής
Συνέλευσης. Κάθε άλλη αμοιβή αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την Εταιρεία μόνο
εάν εγκριθεί ως προς το ποσό για κάθε σύμβουλο, ύστερα από ειδική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. που
συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους
Διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς
που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν
τέτοιους σκοπούς, ενώ σε κάθε περίπτωση παράβασης αυτής της απαγόρευσης η Εταιρεία
δικαιούται αποζημίωση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί
απολύτως απόρρητα τα μυστικά της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά υπό την ιδιότητα του
ως συμβούλου, ενώ υποχρεούται, όπως και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν
στα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα ίδια πρόσωπα οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα
υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να
ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς
και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με
αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Περαιτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα τους ως προς
τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ιδιαίτερα ευθύνεται αν η κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την
πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Δ.Σ.
αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία ή για πράξεις ή παραλείψεις
που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη
επιχειρηματική απόφαση που ελήφθη με καλή πίστη, με βάσει επαρκείς πληροφορίες και
αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση
του Δ.Σ. να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί, αφού
παρέλθουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εάν συμφωνεί η Γενική
Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/5 του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση κεφαλαίου.
Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται παρακάτω:
Padmanabhan Deepak Srinivas - Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Deepak Padmanabhan είναι Αριστούχος απόφοιτος της Εφαρμοσμένης Μηχανικής στον
τομέα των Ηλεκτρονικών και διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επικοινωνίες Υπολογιστών
και στα Δίκτυα. Διαθέτει πάνω από είκοσι δύο (22) έτη εμπειρίας στην βιομηχανία των
τηλεπικοινωνιών και άνω των 25 ετών εμπειρία στην Μέση Ανατολή.
Ο κ. Padmanabhan ήταν υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την TECOM, το συγκρότημα ελεύθερων ζωνών και
επιχειρήσεων που ιδρύθηκε προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη της Οικονομίας της
Γνώσης (Knowledge Economy) του Ντουμπάι, με συγκροτήματα γνώσης όπως το Dubai
Internet City, το Dubai Media City, το Knowledge Village και το DuBiotech. Έπαιξε επίσης
σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του δεύτερου σε τάξη τηλεπικοινωνιακού παρόχου στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, της εταιρείας Emirates Integrated Telecommunications Company (du).
Σήμερα ηγείται του κλάδου επενδύσεων διεθνών επικοινωνιών της Dubai Holding: της
Emirates International Telecommunications LLC (EIT). Ήταν υπεύθυνος για την απόκτηση
μεριδίων στην Tunisie Telecom, στην GO Plc και στην Forthnet.
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Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της GO Plc, του δεσπόζοντος τηλεπικοινωνιακού
παρόχου της Μάλτας. Διατελεί μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια της Tunisie Telecom, του
δεσπόζοντος παρόχου στην Τυνησία και της Interoute, του ηγετικού παρόχου IP δικτύου και
υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Padmanabhan επίσης είναι Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του SmartCity Malta, του τεχνολογικού πάρκου το οποίο
αναπτύσσεται επί του παρόντος στην Μάλτα.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος είναι μέλος της ιδρυτικής ομάδας της Forthnet και από το 2011
κατέχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας που έφερε το internet και τη
συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η εταιρεία, αφού πραγματοποίησε επιτυχημένα μία μεγάλη
οργανική αναδιάρθρωση προκειμένου να ανταπεξέλθει στο μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό
περιβάλλον, κατάφερε να ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και
να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις του κλάδου με τη δημιουργία συνδυαστικών υπηρεσιών που
άλλαξαν την καταναλωτική κουλτούρα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, η
Forthnet υπέγραψε με την Super League Σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών
Δικαιωμάτων εξασφαλίζοντας την αποκλειστική μετάδοση των αγώνων του ελληνικού
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.
Στο παρελθόν, κατείχε διάφορες εκτελεστικές θέσεις στη Forthnet, ανάμεσα στις οποίες αυτές
του Τεχνικού Διευθυντή, του Εμπορικού Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών. Με
25 έτη θητείας στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
θεωρείται από τους πρωτοπόρους του κλάδου αφού υπό τη διοίκηση του, η Forthnet εισήγαγε
τον όρο double play στην αγορά, ενώ με τη δημιουργία της υπηρεσίας Nova 3Play, η εταιρεία
ξεπέρασε τις 1 εκατομμύριο συνδρομές.
Γεννήθηκε το 1970 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος MBA της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων, A.L.B.A.
Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Ο κ. Στεφανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΠ-ΙΤΕ), Ιδρυτής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή
(HCI), καθώς και Ιδρυτής και Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΠΙΤΕ.
Ο κ. Στεφανίδης έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής σε
περισσότερα από 100 χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα, Προγραμματικές
Συμβάσεις και υπεργολαβίες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη σε συναφή επιστημονικά
πεδία. Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές εργασίες του κ. Στεφανίδη έχουν δημοσιευτεί σε
συνολικά πάνω από 550 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών
συνεδρίων, ημερίδων, κλπ.
Από τη δεκαετία του ‘80, ο κ. Στεφανίδης έχει συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της
δημιουργίας μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας για Όλους, είτε ως μέλος ομάδων
εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, είτε ως Εθνικός Εκπρόσωπος σε Διαχειριστικές Επιτροπές
διαδοχικών Προγραμμάτων-Πλαισίων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.
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Ο κ. Στεφανίδης είναι ο Ιδρυτής (2000) και ο Αρχισυντάκτης της διεθνούς επιστημονικής
επιθεώρησης “Universal Access in the Information Society” του Εκδοτικού Οίκου Springer.
Είναι επίσης Αρχισυντάκτης (από τον Ιανουάριο 2016) της διεθνούς επιστημονικής
επιθεώρησης "International Journal of Human Computer Interaction" του Εκδοτικού Οίκου
Taylor and Francis.
Το 2001 ίδρυσε το Διεθνές Θεματικό Συνέδριο για την "Καθολική Πρόσβαση στην
Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή", και επί του παρόντος προεδρεύει του Διεθνούς
Συνεδρίου για την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή.
Το 2010, ο κ. Στεφανίδης εκλέχτηκε μέλος του τομέα Πληροφορικής της Academia Europaea
(European Academy of Humanities, Letters and Sciences).
Lloyd Edwin - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Ο Edwin Lloyd είναι Διευθύνων Σύμβουλος της MGH Trading Ltd, μιας internet startup
εταιρείας που ασχολείται με την πώληση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
στους καταναλωτές. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ΙΒΜ ως Μηχανικός Συστημάτων και
δύο χρόνια αργότερα προσελήφθη από την Global Asset Management αρχικά ως Support
Analyst και στη συνέχεια ως Business Analyst για το GAM Institutional που ιδρύθηκε το
Δεκέμβριο του 1992, με σκοπό την προσέλκυση Θεσμικών επενδύσεων. Το Μάιο του 1995,
ξεκινά η συνεργασία του με την HSBC Securities ως Εquity Analyst, υπεύθυνος σε τομείς
Ευρωπαϊκής Αεροδιαστημικής και Άμυνας, και Ευρωπαϊκών Ηλεκτρονικών. Το 1996
αναλαμβάνει τη θέση του Equity Analyst για τις Ευρωπαϊκές Τηλεπικοινωνίες στην ΑΒΝ
AMRO και πέντε χρόνια αργότερα απέκτησε την θέση του Ανώτερου Διευθυντή
Χαρτοφυλακίου, ως υπεύθυνος στον τομέα των Παγκόσμιων Τηλεπικοινωνιών στη Norges
Bank Investment Management (NBIM). Ο κ. Lloyd σήμερα εργάζεται με μερική απασχόληση
ως αναλυτής και στην εταιρεία Edison Investment Research, καλύπτοντας την έρευνα για
επενδύσεις σε μετοχές βιομηχανικών και τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.
Mohsin Majid - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
O Mohsin Majid είναι επικεφαλής στρατηγικής ανάπτυξης και επενδυτικών έργων στην ΕΙΤ.
Ως ιδρυτικό μέλος της εταιρείας, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξή της. Πριν εργαστεί
στην ΕΙΤ, ο κ. Mohsin ανήκε στην ομάδα Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της
TECOM Investments.
Νωρίτερα στη σταδιοδρομία του, ο κ.Mohsin εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως σύμβουλος
στρατηγικής στην Analysys, συμβουλεύοντας εταιρείες τηλεπικοινωνιών και μέσων
ενημέρωσης, τράπεζες επενδύσεων και ρυθμιστικές αρχές για θέματα στρατηγικής και
πολιτικής. Ο κ. Mohsin σπούδασε Κατασκευαστική Μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο του
Κέιμπριτζ και έχει ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ινδία. Σήμερα ζει στο
Ντουμπάι.
Bhavneet Singh - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Bhavneet Singh είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pearson International
και είναι επικεφαλής στους τομείς δραστηριότητας Global English και Informal Learning. Είναι
εξολοκλήρου υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη διεύθυνση και των δύο αυτών τομέων
παγκοσμίως, με επίκεντρο δραστηριότητας ειδικότερα στην περιοχή της Ασίας και του
Ειρηνικού, στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Μέχρι πρότινος, ο κ. Singh διατηρούσε τη
θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, στις Αναδυόμενες
Αγορές, στην εταιρεία Viacom. Ο ρόλος του περιελάμβανε την ανάπτυξη και εδραίωση του
χαρτοφυλακίου της Viacom όσον αφορούσε ψυχαγωγικά κανάλια, το οποίο περιείχε τα MTV,
Nickelodeon, Comedy Central, VIVA, VH1 και COLORS σε όλες τις πλατφόρμες μέσων.
Προηγουμένως, κατείχε ανώτερες θέσεις στην Manchester United PLC, στην IMG, και επίσης
και στην Discovery Communications.

244

Στην Pearson το χαρτοφυλάκιό του συμπεριλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση
με την Αγγλική Γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν το Ινστιτούτο Αγγλικής γλώσσας Wall
Street, το κορυφαίο Ινστιτούτο Αγγλικής γλώσσας με συνδυασμένη μέθοδο διδασκαλίας και
450 κέντρα παγκοσμίως, την υπηρεσία μάθησης Global English και πρωτίστως την Global
English Kids, όπως επίσης και online προϊόντα όπως είναι το Discovery Island και το
MyEnglishLabs.
Ο κ. Singh έχει επίσης επιφορτιστεί και με τον τομέα του Informal Learning (Άτυπης
Μάθησης), ενός καινούριου τομέα της Pearson ο οποίος διδάσκει και χρησιμοποιεί μη
παραδοσιακούς τρόπους και μεθόδους για τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων ζωής των
ατόμων. Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτική ψυχαγωγία, εκπαιδευτικά
παιχνίδια και εμπειρική μάθηση.
Επιπρόσθετα με όλα τα ανωτέρω, ο κ. Singh είναι επίσης υπεύθυνος για ολόκληρο το
εκπαιδευτικό έργο της Pearson στην Ινδία, περιλαμβανομένης της Tutor Vista, της κορυφαίας
σε όλο τον κόσμο online εταιρείας διδασκαλίας και εκπαίδευσης.
O κ. Singh είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Forthnet.
Το 2009 ο Singh εξελέγη από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως «Young Global Leader»
(YGL), το οποίο φόρουμ αναγνωρίζει επίσημα νεαρούς ηγέτες από όλο τον κόσμο για τα
επαγγελματικά τους επιτεύγματα και την αφοσίωσή τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος του
κόσμου σε ζητήματα δημοσίου συμφέροντος.
Με έδρα το Λονδίνο, ο Singh αναφέρεται στον John Fallon, Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Pearson International
Warrington Michael - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Michael Warrington είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου σε διάφορες εταιρείες δημοσίου
συμφέροντος και σε ιδιωτικές εταιρείες. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο Οικονομικών Υπηρεσιών
και πτυχίο Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και είναι Ορκωτός Λογιστής και
Μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών της Μάλτας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της GO
Plc.
Γιάννος Μιχαηλίδης - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Γιάννος Μιχαηλίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της GO Plc, του δεσπόζοντος
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στη Μάλτα. Πριν από τον διορισμό του ως Διευθύνων
Σύμβουλος στην GO ο κ. Μιχαηλίδης ήταν ο Προσωρινός Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της
Εταιρείας. Ο κ. Μιχαηλίδης έχει υπηρετήσει σε Ανώτερες Διοικητικές θέσεις στην ΕΙΤL στο
Ντουμπάι, τον βασικό μέτοχο της GO με αρμοδιότητες που περιελάμβαναν διαχείριση
χαρτοφυλακίου και δημιουργία αξίας σε εταιρείες χαρτοφυλακίου της ΕΙΤL. Πριν
προσχωρήσει στην ΕΙΤL, εργάσθηκε ως Αντιπρόεδρος Στρατηγικού Μάρκετινγκ στην εταιρεία
Du στο Ντουμπάι, τον νέο πάροχο ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προτού προσχωρήσει στην Du είχε εργασθεί για Areeba, τον
δεύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο, ως Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.
Από το 1987 έως το 2001 εργάσθηκε στην Nortel Network σε διάφορες διοικητικές θέσεις
τόσο στη Βόρειο Αμερική όσο και στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ο κ.
Γιάννος Μιχαηλίδης είναι κάτοχος πτυχίου Εφαρμοσμένων Επιστημών με διάκριση και
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Εφαρμοσμένων Επιστημών από το McGill University
(Μόντρεαλ Καναδάς) καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το Warwick
Βusiness School (Ηνωμένο Βασίλειο).
3.23.1.1 Εκπροσώπηση
Σύμφωνα με την από 5.07.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει
δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του
Καταστατικού, η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων
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και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στο άρθρο 20 του
Καταστατικού έχει ανατεθεί στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη
Παπαδόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, δεσμεύει την
Εταιρεία και αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την
σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού
προσώπου και δη όλων των Δημοσίων, Διοικητικών, Φορολογικών, Δημόσιων Οικονομικών
Υπηρεσιών, Τελωνειακών, Ασφαλιστικών, Αστυνομικών, Δικαστικών ή άλλων Αρχών,
συμπεριλαμβανομένων των Δημοσίων Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών, Τραπεζών
κ.λπ.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει χορηγήσει το δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε
υπάλληλο της Εταιρείας ή/και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικές εντολές και
εξουσιοδοτήσεις προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό
σκοπό, καθώς και να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφου και να παρέχει σχετική
συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα όπου και όποτε ήθελε απαιτηθεί.
Επιπλέον, βάσει της ίδιας απόφασης του ΔΣ η Εταιρεία ενεργεί, δεσμεύεται και αναλαμβάνει
υποχρεώσεις δια των υπογραφών των προσώπων, τριών κατηγοριών, τιθεμένων κάτω από
την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα και σύμφωνα με τα ειδικότερα σε αυτές οριζόμενα.
3.23.2 Επιτροπές
Στη Forthnet έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι εξής Επιτροπές:
α) Επιτροπή Ελέγχου,
β) Επιτροπή Στρατηγικής,
γ) Επιτροπή Προμηθειών και
δ) Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών.
Η σύσταση, σύνθεση και λειτουργία αυτών των τεσσάρων Επιτροπών ορίζονται αναλυτικά σε
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας
Σημειώνεται ότι οι Επιτροπές Ελέγχου, Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών
και Στρατηγικής, αποτελούν εποπτικά, διαχειριστικά και διοικητικά όργανα του Ομίλου.
Ακολούθως παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τις Επιτροπές που λειτουργούν στα
πλαίσια της Εταιρείας.
3.23.2.1 Επιτροπή Ελέγχου
Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου με την πλειοψηφία αυτών να είναι και ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα ένα
ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει επαρκή γνώση επί οικονομικών
και λογιστικών θεμάτων. Η Επιτροπή Ελέγχου αναγνωρίζει την επάρκεια γνώσεων του
παραπάνω μέλους επί των παραπάνω θεμάτων με σχετική απόφαση.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια ακολουθώντας την εκλογή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επισκοπεί τη σύνθεση της
Επιτροπής κατά τη διακριτική του ευχέρεια και προτείνει στη Γενική Συνέλευση πιθανές
αλλαγές.
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Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο ή συχνότερα,
κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να
ζητά από την Επιτροπή Ελέγχου να διεξάγει επιπλέον συνεδριάσεις με σκοπό να συζητά,
επισκοπεί και συντάσσει αναφορές επί οιωνδήποτε ζητημάτων που το Διοικητικό Συμβούλιο
δύναται να θεωρεί απαραίτητο να επιληφθεί.
Απαρτία υπάρχει με την παρουσία δύο (2) μελών ενώ οι αποφάσεις της λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρισταμένων μελών της.
Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν πρόσκλησης του
προέδρου της, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης. Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ελέγχου οριστικοποιείται από τον πρόεδρο της.
O Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου
μετά από πρόσκληση του προέδρου της. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να απαιτήσει από
οποιονδήποτε άλλο στέλεχος της Εταιρείας να παραστεί στις συνεδριάσεις της προκειμένου
να τη βοηθήσει στη συζήτηση και εξέταση οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζητήματος μόνο με
την έγκριση του προέδρου της.
Ένα μέλος του Νομικού Τμήματος της Εταιρείας εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής
Ελέγχου και είναι, υπεύθυνο για την τήρηση αρχείων των αντίστοιχων πρακτικών τα οποία
διανέμονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα του κανονισμού λειτουργίας της,
επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι όλες οι αρμοδιότητες της που περιγράφονται σε αυτόν έχουν
διενεργηθεί σε ετήσια βάση.
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό όργανο, το οποίο είναι
υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης
των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να
βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις
διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Ελέγχου μεταξύ άλλων:
1. Επιβλέπει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Συνεισφέρει στην
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Εσωτερικών Ελεγκτών, των Εξωτερικών
Ελεγκτών, της Ανώτερης Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακολουθεί
τον τακτικό έλεγχο των ετησίων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
εισηγείται την έγκρισή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα
παρακολουθεί και τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας.
2. Επιβλέπει την πρόσληψη, την απόδοση και την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο επί του ορισμού των εξωτερικών ελεγκτών.
Επιθεωρεί την απόδοση των εξωτερικών ελεγκτών και παρακολουθεί την παροχή
επιπρόσθετων υπηρεσιών από την Εταιρεία των εξωτερικών ελεγκτών.
3. Παρακολουθεί και ελέγχει το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Ειδικότερα,
μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των
λειτουργιών και των χρηματοοικονομικών της Εταιρείας. Εξασφαλίζει ότι οι Εσωτερικοί
Ελεγκτές διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και την πρόσβαση σε απαιτούμενες
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πληροφορίες, προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Παρακολουθεί και
εγκρίνει το καταστατικό του Εσωτερικού Ελέγχου.
4. Επιβλέπει την απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου. Επισκοπεί και εγκρίνει το Ετήσιο
πρόγραμμα Ελέγχου το οποίο προτείνεται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
Επιθεωρεί τις εκθέσεις που καταρτίζονται από τον Εσωτερικό Έλεγχο και τον
εξουσιοδοτεί να εξετάζει οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο περιέρχεται σε γνώση της και το
οποίο εμπίπτει στο πεδίο των καθηκόντων της.
5. Επισκοπεί το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. Επιθεωρεί τη μεθοδολογία
της διαχείρισης κινδύνων η οποία χρησιμοποιείται στην Εταιρεία. Επανεξετάζει τους
σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, το πρόγραμμα λήψης μέτρων για
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών, καθώς και την πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα
αυτά.
6. Εξετάζει σημαντικά λογιστικά και άλλα θέματα οικονομικών αναφορών,
συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων ή ασυνήθιστων συναλλαγών, καθώς επίσης και
πρόσφατες επαγγελματικές και κανονιστικές αποφάσεις και την επίδρασή τους στα
οικονομικά αποτελέσματα.
Τα μέλη της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτά εξελέγησαν από την τακτική Γενική
Συνέλευση που συνεδρίασε στις 30.6.2016 είναι οι κ.κ. α) Michael Warrington, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., β) Majid Mohsin, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και γ) Edwin Lloyd,
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3.23.2.2 Επιτροπή Στρατηγικής
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τρία (3) από τα μέλη που συγκροτούν την Επιτροπή
Στρατηγικής: δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο. Επιπλέον ορίζει και έναν Συντονιστή / Γραμματέα χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η
Επιτροπή Στρατηγικής δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει πρόσθετα πρόσωπα να
παραστούν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της.
Ρόλος και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Στρατηγικής
Η Επιτροπή Στρατηγικής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 επιβλέπει και καθοδηγεί την Εταιρεία εντός των οδηγιών και του πλαισίου που ορίζει
το Διοικητικό Συμβούλιο,
 ενεργεί αντί του Διοικητικού Συμβουλίου στα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ των
τακτικώς προγραμματισμένων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν η
σχετική εξουσία της έχει ρητά ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 παρακολουθεί, αναθεωρεί και υποβάλει προτάσεις αναφορικά με την διοίκηση και
απόδοση της Εταιρείας από στρατηγική, εμπορική και οικονομική άποψη,
 προτείνει και παρακολουθεί τις επενδύσεις, τις εξαγορές και πωλήσεις εταιρειών,
καθώς και τις δραστηριότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης της Εταιρείας,
 εξετάζει και υποβάλει προτάσεις αναφορικά με τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης της Εταιρείας,
 εξετάζει και υποβάλει προτάσεις αναφορικά με όλες τις προτεινόμενες προς
υπογραφή από την Εταιρεία συμβάσεις, οι οποίες εκάστοτε προωθούνται σε αυτή
από την Επιτροπή Προμηθειών (σύμφωνα με το καταστατικό της Επιτροπής
Προμηθειών) και οι οποίες συμβάσεις συνεπάγονται οικονομική δέσμευση μέχρι
κάποια χρηματικά όρια (όπως ορίζεται στον Πίνακα Οικονομικών Αρμοδιοτήτων),
 προωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενες συμβάσεις που παραπέμπονται σε
αυτήν από την Επιτροπή Προμηθειών, οι οποίες συνεπάγονται οικονομική δέσμευση
που υπερβαίνει την αρμοδιότητα της Επιτροπής Στρατηγικής, όπως αυτή καθορίζεται
στον εγκεκριμένο Πίνακα Οικονομικών Αρμοδιοτήτων και
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εξετάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των συμβάσεων τηλεοπτικών
δικαιωμάτων, και σχετικών με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που
συνάπτει η Εταιρεία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση το Διοικητικό Συμβούλιο
θεωρεί κατάλληλη κάθε φορά.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδριάζει
τουλάχιστον μια φορά το μήνα και δύναται περαιτέρω να συνεδριάζει σε ειδική βάση ανάλογα
με τις ανάγκες εάν προκύψει κάποιο σημαντικό ζήτημα στη λειτουργία της Εταιρείας. Όλες οι
συνεδριάσεις της Στρατηγικής πραγματοποιούνται μετά από πρόσκληση του προέδρου της
Επιτροπής. Όλα τα στελέχη που δύναται να βοηθήσουν την Επιτροπή Στρατηγικής στην
εκτέλεση των καθηκόντων της συμμετέχουν μετά από πρόσκληση του προέδρου.
Η ειδοποίηση/πρόσκληση για κάθε τέτοια συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής, μαζί με τα
σχετικά έγγραφα της ημερήσιας διάταξης και συζήτησης, κυκλοφορεί από το
Συντονιστή/Γραμματέα της Επιτροπής Στρατηγικής σε όλα τα μέλη της, καθώς και σε
οποιαδήποτε προσκεκλημένα πρόσωπα τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την
ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης.
Η Επιτροπή Στρατηγικής βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ένα μη εκτελεστικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής,
δηλώνει τη συναίνεσή του ή όχι με κάθε πρόταση που υποβάλλεται από την Επιτροπή
Στρατηγικής σύμφωνα με τους προαναφερόμενους ρόλους και τις αρμοδιότητές της. Η
σχετική συμφωνία ή διαφωνία καταχωρείται άμεσα από το Συντονιστή/Γραμματέα της
Επιτροπής Στρατηγικής αναφορικά με κάθε πρόταση της.
Σε περίπτωση συμφωνίας του Διευθύνοντος Συμβούλου με μια πρόταση της Επιτροπής
Στρατηγικής, ένα ορισμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή της ορίζεται και καταχωρείται
άμεσα. Μία επικαιροποιημένη αναφορά αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης όλων αυτών των
εγκεκριμένων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προτάσεων παρουσιάζεται σε κάθε
συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής που έπεται αυτής κατά την οποία η συγκεκριμένη
πρόταση έλαβε χώρα.
Σε περίπτωση διαφωνίας του Διευθύνοντος Συμβούλου με μια πρόταση της Επιτροπής
Στρατηγικής το θέμα τίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς γνώση του και για την λήψη
απόφασης κατά την επόμενη συνεδρίασή του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε
κάθε τέτοια περίπτωση θα είναι οριστική και δεσμευτική.
Η Επιτροπή Στρατηγικής τηρεί πρακτικά από όλες τις συνεδριάσεις της, τα οποία πρακτικά
προωθούνται προς έγκριση δια περιφοράς από τον Συντονιστή/Γραμματέα της Επιτροπής
Στρατηγικής εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κάθε συνεδρίασης
της Επιτροπής Στρατηγικής σε όλα τα μέλη της. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης της
Επιτροπής Στρατηγικής επικυρώνονται από το Δ.Σ.
Λόγω της σύνθεσής της, η γλώσσα όλων των συνεδριάσεων της Επιτροπής Στρατηγικής είναι
η αγγλική.
Υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω, η Επιτροπή Στρατηγικής ρυθμίζει περαιτέρω τη
διαδικασία για τις συνεδριάσεις της.
Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Στρατηγικής, είναι η ακόλουθη: α) Deepak
Padmanabhan, Πρόεδρος του Δ.Σ, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της εν λόγω
Επιτροπής, β) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων
Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, και γ) Mohsin Majid, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γραμματέας της
εν λόγω Επιτροπής έχει οριστεί η κα Νάσια Μαρκέτου.
3.23.2.3 Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών
Σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών
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Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών συστήνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη του, από τα οποία τουλάχιστον τα
δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με πλειοψηφία τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων
Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών («Μέλος / Μέλη») και θα ορίζει περαιτέρω ποιο από αυτά
τα Μέλη θα προεδρεύει στην εν λόγω Επιτροπή. Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής θα πρέπει
να είναι ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με πλειοψηφία, να αλλάζει τη σύνθεση της Επιτροπής
Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών οποτεδήποτε, και σε κάθε
περίπτωση επανεξετάζει τη σύνθεσή της κάθε τρία έτη. Εάν οποιοδήποτε Μέλος παραιτηθεί ή
ο διορισμός του τερματισθεί από το Δ.Σ., το Δ.Σ. θα εκλέγει ένα Μέλος ως αντικαταστάτη του,
με απόφαση της πλειοψηφίας του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Σκοπός της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών είναι αρμόδια:
 να επιβλέπει γενικά τις πολιτικές αμοιβών και παροχών της Εταιρείας,
 να επιθεωρεί και να ορίζει τις αμοιβές για το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα ανώτατα
διοικητικά στελέχη της Εταιρείας (της κατηγορίας c-level),
 να αξιολογεί την απόδοση του Διευθύνοντος Συμβούλου, των ανώτατων διοικητικών
στελεχών (της κατηγορίας c-level) της Εταιρείας και των γενικών διευθυντών και να
εγκρίνει αλλαγές που προτείνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο στην ανώτατη
διοίκηση (της κατηγορίας c-level),
 να προτείνει υποψηφίους για τις θέσεις των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδριάζοντας
χωρίς τη συμμετοχή των εκτελεστικών μελών που συμμετέχουν σε αυτή,
 να εισηγείται την πολιτική αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνοντας υπόψη τον κώδικά εταιρικής διακυβέρνησης, τις διεθνώς εφαρμοσμένες
βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν, πριν την
τελική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του συγκεκριμένου θέματος προς την
Γενική Συνέλευση των μετόχων,
 να εξετάζει το πλάνο διαδοχής της διοίκησης της Εταιρείας,
 να επιβλέπει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησής
της όσον αφορά τα ζητήματα ευθύνης αυτής της Επιτροπής και
 να εξετάζει οποιαδήποτε ζητήματα θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά καιρούς υπόψη
της.
Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών συνεδριάζει με τη
συχνότητα που θα καθορίζει η ίδια, προκειμένου να φέρνει εις πέρας τις υποχρεώσεις και
αρμοδιότητες που έχει σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. Ο
πρόεδρος, σε συνεννόηση με τα λοιπά Μέλη αυτής, θα καθορίζει τη συχνότητα των
συνεδριάσεών της Επιτροπής και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας της. Κανένα ανώτατο διοικητικό στέλεχος δε θα πρέπει να παρίσταται
κατά το τμήμα εκείνο οποιασδήποτε συνεδρίασης κατά το οποίο συζητείται η απόδοση ή οι
αποδοχές του εν λόγω στελέχους, εκτός εάν προσκληθεί ειδικά από αυτήν την Επιτροπή.
Όταν παρίσταται ανάγκη η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών
να συνεδριάσει για να συζητήσει και λάβει απόφαση αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφίων
εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, οι συνεδριάσεις της θα πραγματοποιούνται με διακριτή ημερήσια διάταξη και με
τη συμμετοχή μόνο των μη εκτελεστικών μελών της. Για τις εν λόγω συνεδριάσεις θα
τηρούνται χωριστά πρακτικά και οι σχετικές αποφάσεις θα προωθούνται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, όπως ορίζεται κατωτέρω. Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται όλα τα μέλη αυτής
Επιτροπής, εξαιρουμένων των εκτελεστικών μελών (τα οποία δεν θα συμμετέχουν στις εν
λόγω συνεδριάσεις) και λαμβάνουν απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε
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αυτή την περίπτωση, αυτή η Επιτροπή θα συνεδριάζει ως Επιτροπή Ανάδειξης Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και
Αμοιβών θα καθορίσει τη διαδικασία επικοινωνίας από και προς το Διοικητικό Συμβούλιο για
τον ορισμό της ημερήσιας διάταξης και την σύγκλησή της και θα ενημερώσει για την
διαδικασία αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο προς διευκόλυνση της συνεργασίας τους.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών δύναται να συνεδριάζει
μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της, η οποία θα περιέχει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης. Η πρόσκληση μπορεί να
αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών δύναται περαιτέρω να
λαμβάνει αποφάσεις με έγγραφη απόφαση, περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω αποφάσεις
θα ισχύουν ως να είχαν ληφθεί σε μια συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής, υπό τον όρο ότι η
εν λόγω έγγραφη απόφαση θα υπογράφεται από όλα τα Μέλη της.
Απαρτία επιτυγχάνεται όταν είναι παρόντα τρία (3) Μέλη. Δε μπορεί να διεκπεραιωθεί καμία
λειτουργία σε μια συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής, αν δεν επιτευχθεί απαρτία. Οι αποφάσεις
της θα λαμβάνονται με την πλειοψηφία των Μελών τα οποία είναι παρόντα. Σε περίπτωση
ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου επικρατεί για τη λήψη της τελικής απόφασης. Μόνο Μέλη
της Επιτροπής, οποιοδήποτε πρόσωπο που προσκαλείται από αυτά, και ο/η Γραμματέας της
Επιτροπής θα έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε συνεδριάσεις της. Μόνο Μέλη της
Επιτροπής θα έχουν δικαίωμα ψήφου, με όλους τους άλλους προσκεκλημένους,
περιλαμβανομένου/ης και του/της Γραμματέα/Γραμματέως, να παρίστανται στη συνεδρίαση
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών δύναται να προσκαλεί
το Διευθύνοντα Σύμβουλο (σε περίπτωση αυτός δεν είναι μέλος της Επιτροπής) και/ή τον
Επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να παρίστανται στις
συνεδριάσεις της. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει και από οποιοδήποτε άλλο ανώτερο
στέλεχος της Εταιρείας να παρασταθεί σε συνεδριάσεις της προκειμένου να τη βοηθήσει
επί συζητήσεων που διεξάγει επί οιουδήποτε ειδικού ζητήματος.
Εάν υπάρχει υπό μελέτη ένα θέμα στο οποίο ένα Μέλος της Επιτροπής διατηρεί, είτε άμεσα
είτε έμμεσα προσωπικό συμφέρον, τότε δε θα επιτρέπεται στο εν λόγω Μέλος να ψηφίζει στη
συνεδρίαση.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών πρέπει
να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την εφαρμογή τους.
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών
Στελεχών και Αμοιβών
Επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες οι οποίες δύναται να της ανατίθενται κατά
καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών
Στελεχών και Αμοιβών είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα ζητήματα σε εκπλήρωση του
σκοπού της όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω. Προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή
της, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει (i) απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πηγές
πληροφοριών και τα δεδομένα της Εταιρείας και (ii) την εξουσία να λαμβάνει, με δαπάνες
της Εταιρείας, οποιαδήποτε εξωτερική επαγγελματική συμβουλή (περιλαμβανομένων των
συμβουλών από ανεξάρτητους συμβούλους σε θέματα αμοιβών), όπως η Επιτροπή
Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, αφού
ενημερώσει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τον όρο ότι θα δίνει τακτική
αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο επί αυτών.
Πολιτικές Αμοιβών
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών εξετάζει και εγκρίνει τις
πολιτικές αμοιβών και παροχής κινήτρων εν γένει, περιλαμβανομένης της εξέτασης και
έγκρισης οποιωνδήποτε προγραμμάτων αμοιβών με βάση την επίτευξη στόχων, καθώς και
προγραμμάτων με βάση τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατά την
εξέταση των εν λόγω πολιτικών αμοιβών και παροχών, η Επιτροπή δύναται να εξετάζει την
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πρόσληψη, εξέλιξη, προαγωγή, διατήρηση και αμοιβή υπαλλήλων, την οικονομική και
λειτουργική κατάσταση της Εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει υπόψη της οποιουσδήποτε
άλλους παράγοντες θεωρεί σημαντικούς.
Αμοιβές Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών εξετάζει και εγκρίνει για
το Διευθύνοντα Σύμβολο και για κάθε ανώτατο διοικητικό στέλεχος (της κατηγορίας c-level,
ήτοι με άμεση αναφορά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο), (i) τον ετήσιο βασικό μισθό του/της, (ii)
την ετήσια αμοιβή του/της με βάση την επίτευξη στόχων (iii) τη μακροπρόθεσμη αμοιβή
του/της με βάση την επίτευξη στόχων, (iv) τη σύμβαση εργασίας του/της, τυχόν συμφωνία
περί των αποδοχών του/της σε περίπτωση απολύσεως και τυχόν συμφωνία σε περίπτωση
αλλαγής ελέγχου και (v) οποιαδήποτε άλλα ζητήματα αμοιβών ή ειδικών προνομίων.
Υποψηφιότητες εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών
μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Η Επιτροπή Ανάδειξης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από
μη εκτελεστικά μέλη προτείνει και παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφια
εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
για τον ορισμό ή την αντικατάσταση κάπου μέλους, σύμφωνα με την διαδικασία επικοινωνίας
που έχει ορίσει με το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνη να εξετάζει την
ανεξαρτησία των υποψήφιων μελών και να ενημερώνει ανάλογα το Διοικητικό Συμβούλιο. Η
σχετική διαδικασία περιλαμβάνει επίσης την συμπλήρωση της «δήλωσης ανεξαρτησίας των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» από τα υποψήφια μέλη, με την οποία επιβεβαιώνουν την
ανεξαρτησία τους σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου.
Απόδοση και αλλαγές Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών εξετάζει ετησίως την
απόδοση του Διευθύνοντος Συμβούλου και κάθε ανώτατου διοικητικού στελέχους (της
κατηγορίας c-level). Κατά την εξέταση της απόδοσης των εν λόγω ανώτατων διοικητικών
στελεχών, η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών δύναται να
εξετάζει τους προσδιορισμένους στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς της Εταιρείας, καθώς
και τους στόχους και τους αντικειμενικούς σκοπούς που ορίζονται για κάθε ανώτατο διοικητικό
στέλεχος. Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα παρουσιάζει στην Επιτροπή οποιεσδήποτε
προτεινόμενες αλλαγές στην ομάδα των ανώτατων διοικητικών στελεχών.
Πρόγραμμα Διαδοχής
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών, σε συνεννόηση με το
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, θα εξετάζει περιοδικά το σχεδιασμό διαδοχής στη
Διοίκηση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων πολιτικών για την επιλογή και τη διαδοχή του
Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή και του Γενικού Εμπορικού
Διευθυντή, για την περίπτωση ανικανότητας, αποχώρησης ή απόλυσης των εν λόγω
ανώτατων διοικητικών στελεχών.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών συστάθηκε με την από
29.05.2013 απόφαση του Δ.Σ., ως αυτή τροποποιημένη ισχύει και η οποία εγκρίθηκε με την
από 28.06.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής
Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών, δυνάμει της από 21.7.2016
απόφασης του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη: α) Edwin Lloyd, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
και Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής, β) Mohsin Majid, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., γ)
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και δ) Michael Warrington, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής έχει οριστεί η κα Νάσια
Μαρκέτου.
3.23.2.4 Επιτροπή Προμηθειών
Μέλη της Επιτροπής Προμηθειών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από
τέσσερα (4) μέλη που θα αποτελούν την Επιτροπή Προμηθειών, καθώς και ενός
εξειδικευμένου συμβούλου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον ορίζει και έναν Γραμματέα
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χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη της Επιτροπής Προμηθειών δύνανται κατά την κρίση τους να
προσκαλέσουν οποιαδήποτε επιπρόσθετα πρόσωπα να παραστούν κατά την οποιαδήποτε
συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών και να συνδράμουν την Επιτροπή Προμηθειών στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
Ρόλος και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών
Η Επιτροπή Προμηθειών έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:
 εξετάζει και εγκρίνει κάθε αγορά και σύμβαση προμήθειας που συνάπτει η Εταιρεία,
σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικών Αρμοδιοτήτων,
 παρακολουθεί τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες αγοράς και προμήθειας του
Ομίλου και εξασφαλίζει τη συνέπεια στην εφαρμογή τους,
 εγκρίνει σημαντικές αποφάσεις αγοράς/συνεργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η επαφή με τους στρατηγικούς συνεργάτες της Εταιρείας και να
ενθαρρύνεται η δημιουργία συνεργιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
προμηθειών,
 αξιολογεί τους βασικούς κινδύνους και τις επιχειρησιακές επιπτώσεις βασικών
συμβάσεων, περιλαμβανομένων συμβάσεων πλαισίου, ανανεώσεων, ή ετησίων
συμβάσεων υποστήριξης που υπάγονται στην αρμοδιότητά της (δηλαδή, όλων των
συμβάσεων με αξία πάνω από €50.000 εξαιρουμένου του ΦΠΑ),
 εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών,
 συμμετέχει στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης όλων των προμηθευτών, ζητά την
αναστολή, επανεγκρίνει και αποκλείει τη συνεργασία με προμηθευτές για λόγους
σχετικούς με την απόδοσή τους όταν απαιτείται,
 αποτελεί το πρώτο σημείο αναφοράς στο οποίο όλες οι προτάσεις συμβάσεων
πρέπει να αναφέρονται και να εγκρίνονται, υπό τον όρο ότι η οικονομική επίπτωση
από αυτές είναι άνω του ποσού των €50.000 εξαιρουμένου του ΦΠΑ,
 εξετάζει τις προτάσεις συμβάσεων που προωθούνται σε αυτή σύμφωνα με το
προηγούμενο σημείο και υποβάλει εισηγήσεις όσον αφορά τα προηγούμενα, όπως
επίσης και αναθέτει αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικής
Αρμοδιότητας, υπό τον όρο ότι οι προτεινόμενες συμβάσεις, η αξία των οποίων είναι
μεγαλύτερη από την αρμοδιότητα που της έχει ανατεθεί από τη Διοίκηση
παραπέμπονται από την Επιτροπή Προμηθειών στην Επιτροπή Στρατηγικής και η
Επιτροπή Στρατηγικής με τη σειρά της παραπέμπει τελικά στο Διοικητικό Συμβούλιο
όλες εκείνες τις προτεινόμενες συμβάσεις που υπερβαίνουν το όριο της αρμοδιότητάς
της,
 μεριμνά για την εξασφάλιση της προσήκουσας πραγματοποίησης όλων των δαπανών
που εγκρίνονται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Πίνακα Οικονομικής Αρμοδιότητας και
 εγκρίνει την αρχική διαμόρφωση και αλλαγή στη διαμόρφωση της λίστας των
προτιμητέων προμηθευτών.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Προμηθειών
Η Επιτροπή Προμηθειών συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και μπορεί περαιτέρω να
συνεδριάζει εκτάκτως ανάλογα με τις ανάγκες ή θεωρηθεί απαραίτητο από τα μέλη. Οι
συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής μπορούν να λαμβάνουν χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ειδοποίηση/πρόσκληση για κάθε τέτοια συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών, μαζί με τα
σχετικά έγγραφα της ημερήσιας διάταξης και συζήτησης, διανέμεται από το Γραμματέα της
Επιτροπής Προμηθειών σε όλα τα μέλη της, στον εξειδικευμένο σύμβουλο καθώς και σε
οποιαδήποτε άλλα προσκεκλημένα πρόσωπα τουλάχιστον (2) ημέρες πριν από την
ημερομηνία της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή Προμηθειών βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία μέλη της.
Όλες οι προτάσεις και οι εγκρίσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Προμηθειών που
πραγματοποιούνται σε κάθε συνεδρίαση της καταγράφονται άμεσα στα πρακτικά από τον
253

Γραμματέα της σε κάθε τέτοια συνεδρίαση, και ο τελευταίος τα κυκλοφορεί σε όλα τα μέλη της
Επιτροπής Προμηθειών, στα προσκεκλημένα πρόσωπα, καθώς και στον εξειδικευμένο
σύμβουλο εντός επτά ημερών από την ημερομηνία της κάθε συνεδρίασης. Στην περίπτωση
που ο εξειδικευμένος σύμβουλος απουσιάζει από οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής
Προμηθειών, πρέπει ακόμη και τότε να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών της εν λόγω
συνεδρίασης (τα πρακτικά αυτά θα πρέπει να καταγράφουν όλες τις εγκρίσεις, προτάσεις και
αποφάσεις που λαμβάνονται σε τέτοια συνεδρίαση). Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης
Επιτροπής Προμηθειών εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η Επιτροπή Προμηθειών να φέρει εις πέρας το έργο της
διασφαλίζοντας την κατάλληλη έγκριση όλων των εξόδων σύμφωνα με τον Πίνακα
Οικονομικών Αρμοδιοτήτων, μία ενημερωμένη έκθεση επ’ αυτών θα πρέπει να παρουσιάζεται
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο τελευταίος
αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή) σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών.
Η γλώσσα στην οποία θα διεξάγονται οι συνεδριάσεις και συντάσσονται τα πρακτικά της
Επιτροπής Προμηθειών είναι η αγγλική.
Υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω, η Επιτροπή Προμηθειών ρυθμίζει τη διαδικασία
της για τις συνεδριάσεις της.
Η Επιτροπή Προμηθειών συστάθηκε με την από 22.01.2009 απόφαση του Δ.Σ., όπως αυτή
ισχύει τροποποιημένη. Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Προμηθειών, δυνάμει της από
21.7.2016 απόφασης του Δ.Σ., είναι η ακόλουθη: α) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, εκτελεστικό
μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής, β) Νεκτάριος Κόκκοβας, γ) Γεώργιος
Μαντζώρος και δ) Πολυχρόνης Κατσαρής, ενώ Γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής είναι ο κ.
Δημοσθένης Μπολύλας.
Μεταξύ των μελών του Δ.Σ., των μετόχων και των ασκούντων την διοίκηση της Εταιρείας δεν
υπάρχουν οικογενειακές σχέσεις.
3.23.3 Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και
Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
Τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών
Στελεχών και Αμοιβών και Στρατηγικής τα οποία είναι όλα μέλη του Δ.Σ. αυτής, τα Ανώτερα
Διοικητικά Στελέχη και ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου δήλωσαν τα εξής:
1. Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους
στην Εταιρεία, 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
Εταιρεία, με τις εξής εξαιρέσεις:
Όνομα
Deepak Srinivas Padmanabhan

Εταιρεία
Emirates International
Telecomunications LLC
Malta Properties Company Plc
GO Plc
SmartCity (Malta) Ltd
Cablenet
Communication
Systems Limited
Axiom Limited
Forgendo Limited
TECOM Investments Overseas
Limited
Emirates
International
Telecomunications
(Malta)
Limited

Θέση
Διευθύνων Σύμβουλος
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
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Όνομα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Γιάννος Μιχαηλίδης

Mohsin Majid

Εταιρεία
Emirates
International
Telecomunications (Tunisia) FZLLC
International Services (Tunisia)
Tunisie Telecom S.A.
Ίδρυμα
Τεχνολογίας
Έρευνας («Ι.Τ.Ε»)
Πανεπιστήμιο Κρήτης

και

GO Plc
Cablenet
Communication
Systems Limited
Emirates International
Telecommunications LLC
Tunisie Telecom S.A.
Malta Properties Company plc

Θέση
Μέλος Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος και
Μέτοχος
Μέλος Δ.Σ.
Διευθυντής του Ινστιτούτου
Πληροφορικής / Μέλος Δ.Σ.
Καθηγητής στο Τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος Δ.Σ.
Επικεφαλής Στρατηγικής και
Επενδύσεων
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

2. Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων της Εταιρείας και των ανώτερων διοικητικών στελεχών αυτής.
3. Δεν διατελούν σήμερα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε είναι
εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Όνομα
Deepak Srinivas Padmanabhan

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Michael Warrington

Εταιρεία που συμμετέχει
Emirates International
Telecomunications LLC
Malta Properties Company Plc
GO Plc
SmartCity (Malta) Ltd
Cablenet
Communication
Systems Limited
Axiom Limited
Forgendo Limited
TECOM Investments Overseas
Limited
Emirates
International
Telecomunications
(Malta)
Limited
Emirates
International
Telecomunications (Tunisia) FZLLC
International Services (Tunisia)
Tunisie Telecom S.A.
Forthnet Ανώνυμη Εταιρεία
Συνδρομητικής Τηλεόρασης,
Παροχής τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών και Συμμετοχών
Netmed
Διαχειριστικές
&
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.
Ίδρυμα
Τεχνολογίας
και
Έρευνας («Ι.Τ.Ε»)
AX Investments Plc
AX Holding Limited
Skyline Developments Limited
Citadel Insurance Plc

Θέση Δ.Σ. / Εταίρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος και
Μέτοχος
Μέλος Δ.Σ.
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ. / Μέλος Επιτροπής
Ελέγχου
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ. / Μέλος Επιτροπής
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Όνομα

Εταιρεία που συμμετέχει
Citadel Health Agency Limited
Nissan International Insurance
Limited
Higher Ground Sicav Plc

Edwin Lloyd
Γιάννος Μιχαηλίδης

Bhavneet Singh

Novum Bank Limited
Novum Holdings Limited
MW Properties Ltd
MW Investments Limited
Land Development Holdings Ltd
Capital Services Limited
Sliema Apartments Ltd
Selmun Properties Limited
HQ Consult Limited
GO Plc
Cablenet
Communication
Systems Limited
Plato Media ltd.
Sandbox Partners
StoryArc Media
FEN Learning
SuperAwesome Ltd
Antenna Media Group

Mohsin Majid

Malta Properties Company plc
Tunisie Telecom S.A.
Emirates International
Telecommunications LLC

Θέση Δ.Σ. / Εταίρος
Ελέγχου
Πρόεδρος Δ.Σ.
Πρόεδρος Δ.Σ. / Μέλος
Επιτροπής Επενδύσεων και
Επιτροπής Κινδύνου
Πρόεδρος Δ.Σ. / Μέλος
Επιτροπής Επενδύσεων
Πρόεδρος Δ.Σ.
Πρόεδρος Δ.Σ.
Πρόεδρος Δ.Σ. / Μέτοχος
Πρόεδρος Δ.Σ. / Μέτοχος
Πρόεδρος Δ.Σ. / Μέτοχος
Πρόεδρος Δ.Σ. / Μέτοχος
Πρόεδρος Δ.Σ. / Μέτοχος
Πρόεδρος Δ.Σ. / Μέτοχος
Διευθύνων Σύμβουλος /
Μέτοχος
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ. / Μέτοχος
Μέλος ΔΣ και Διευθύνων
Σύμβουλος / Μέτοχος
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Συμβουλευτικής
Επιτροπής
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Επικεφαλής Στρατηγικής και
Επενδύσεων

4. Δεν υπήρξαν μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίροι, σε
οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Όνομα
Deepak Srinivas
Padmanabhan

Παναγιώτης
Παπαδόπουλος

Michael Warrington

Εταιρεία που συμμετέχει

Θέση Δ.Σ. / Εταίρος

Interoute Holdings S.A.
Interoute Holdings S.a.r.l.
Emirates International
Telecommunications LLC
Forthnet Ανώνυμη Εταιρεία
Συνδρομητικής Τελεόρασης,
Παροχής Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών και Συμμετοχών
(πρώην Φορθνετ Συμμετοχών
Ανώνυμη Εταιρεία)
Netmed Διαχειριστικές &
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.
Μουλτιτσοις (Multichoice) Ελλάς,
Παροχή Υπηρεσιών σε Ηλεκτρονικά
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία
AX Investments Plc
AX Holding Limited
Citadel Insurance Plc

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων
Σύμβουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων
Σύμβουλος
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων
Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
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Όνομα

Κωνσταντίνος
Στεφανίδης
Edwin Lloyd
Γιάννος Μιχαηλίδης

Bhavneet Singh
Mohsin Majid

Εταιρεία που συμμετέχει
Citadel Health Agency Limited
Go Plc
Higher Ground Sicav
Nissan International Insurance
Limited
Z investment Partners Ltd
Z Investment Holdings Ltd
S Mifsud & Son Ltd
English Language Academy Ltd
ValletaCruise Port Plc
Malta Properties Company Plc
FCM Bank Limited
FCM Holdings Limited
Novum Bank Limited
Novum Holdings Limited
MW Properties Ltd
MW Investments Limited
Land Development Holdings Ltd
Capital Services Limited
Sliema Apartments Ltd
Selmun Properties Limited
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
(«Ι.Τ.Ε»)
HQ Consult Limited
Marfin Investment Group
Συμμετοχών ΑΕ
Multichoice Cyprus Ltd
Sandbox Partners
Pearson Plc
Malta Properties Company plc
Tunisie Telecom S.A.
Emirates International
Telecommunications LLC

Θέση Δ.Σ. / Εταίρος
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος / Μέτοχος
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος / Μέτοχος
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Επικεφαλής
Στρατηγικής
και
Επενδύσεων

5. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους
για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα τελευταία πέντε έτη.
6. Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
7. Δεν 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, με τις
ακόλουθες εξαιρέσεις, τις οποίες τα αρμόδια πρόσωπα τις έχουν ήδη δηλώσει στο Δ.Σ. της
Εταιρείας: i) τη συμμετοχή στο Δ.Σ. της εταιρείας Cablenet Communication Systems Limited,
υπό την ιδιότητα του μη εκτελεστικού προέδρου, του κ. Deepak Srinivas Padmanabhan, ii) τη
συμμετοχή στο Δ.Σ. της εταιρείας Cablenet Communication Systems Limited, υπό την
ιδιότητα του μέλους, του κ. Γιάννου Μιχαηλίδη.
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9. Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή
συμφωνίας μετόχων της Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της,
προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.
10. Δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος
αφορά στη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας
που κατέχουν.
3.23.4 Αμοιβές και Οφέλη
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015, από την Forthnet κατεβλήθησαν οι ακόλουθες αμοιβές,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής, καθώς και
οφέλη στα μέλη των εποπτικών και διαχειριστικών οργάνων και τα ανώτερα διοικητικά
στελέχη.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας τα κατωτέρω μέλη των εποπτικών και διαχειριστικών
οργάνων και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη δε λαμβάνουν αμοιβές από τις λοιπές εταιρείες
του Ομίλου.

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Μεικτές Ετήσιες
Μικτές Ετήσιες
Αποδοχές
Αμοιβές από
(συμπεριλαμβανομένων
συμμετοχή σε
εργοδοτικών
ΔΣ/Επιτροπές
εισφορών)

Σύνολο Καθαρών
(Από Ετήσιες
Αποδοχές &
Παροχές
Συμμετοχή σε
ΔΣ/Επιτροπές)

(ποσά σε €)
Deepak Srinivas
(5)
Pandmanabhan

Πρόεδρος ΔΣ

-

29.604,00

22.320,84

Παναγιώτης
(3)
Παπαδόπουλος

Διευθύνων
Σύμβουλος &
Αντιπρόεδρος
ΔΣ

290.266,11

26.004,00

161.315,29

-

-

-

-

32.604,00

24.228,64

931,09

(5)

-

60.204,00

40.429,34

931,09

(5)

Μη Εκτελεστικό
Μέλος

-

29.004,00

21.918,36

481,09

(5)

Μη Εκτελεστικό
Μέλος

-

63.804,00

42.396,02

931,09

(5)

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό
Μέλος

-

26.004,00

19.905,96

600,00

(7)

Μέλος ΔΣ

-

26.004,00

21.481,96

324,27

(6)

Διευθυντής
Εσωτερικού
Ελέγχου

100.328,88

-

45.480,71

9.367,95

390.594,99

293.232,00

399.477,12

140.879,79

Κωνσταντίνος
(1)
Στεφανίδης

Μη Εκτελεστικό
Μέλος

Michael Warrington

Edwin Lloyd

(5)

(5)

Γιάννος Μιχαηλίδης

Mohsin Majid

(5)

(5)

(7)

Bhavneet Singh

Βασιλειος Δουγαλής
(6)

(4)

Μάρκος Πιτσαρής
Σύνολο

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό
Μέλος

931,09

(5)

126.382,12
(3)

-

(2),

(4)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, για τα οποία διενεργήθηκαν προσυμφωνημένες διαδικασίες από την
ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με το Διεθνές
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Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400. Η σχετική έκθεση περιλαμβάνεται στο παρών Ενημερωτικό Δελτίο στην ενότητα
3.2.2.
(1)
Διορίστηκε μέλος ΔΣ στις 30.6.2016
(2)
Συμμετείχε στο ΔΣ έως την 30.6.2016
(3)
Ομαδικό Νοσοκομειακό, Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα & Ασφάλειας Ζωής, Ομαδικό Συνταξιοδοτικό
Πρόγραμμα, Εταιρικό Αυτοκίνητο, εταιρική πιστωτικής κάρτα, εταιρικό κινητό τηλέφωνο.
(4)
Ομαδικό Νοσοκομειακό, Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα & Ασφάλειας Ζωής, Ομαδικό Συνταξιοδοτικό
Πρόγραμμα, Εταιρικό Αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό τηλέφωνο
(5)
Ομαδικό Νοσοκομειακό, Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα & Ασφάλειας Ζωής, υπηρεσίες φορολογικής
εκπροσώπησης & υποβολής φορολογικής δήλωσης
(6)
Ομαδικό Νοσοκομειακό, Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα & Ασφάλειας Ζωής
(7)
Υπηρεσίες φορολογικής εκπροσώπησης & υποβολής φορολογικής δήλωσης

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στον
παραπάνω πίνακα, αφορούν τις αμοιβές για τη χρήση 2015, οι οποίες καταβλήθηκαν εντός
της χρήσης 2015.
Σημειώνεται ότι πέραν των αναφερόμενων στον πίνακα αμοιβών, εντός της χρήσης 2015
καταβλήθηκαν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ετεροχρονισμένες, εγκεκριμένες από τις οικείες
Γενικές Συνελεύσεις, έκτακτες μικτές αμοιβές παραγωγικότητας, συνολικού ύψους €832.380,
οι οποίες αφορούσαν στις χρήσεις 2011, 2012, και 2014.
Κατά τη χρήση 2015 δεν ασκήθηκαν, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας
από κανένα μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε από τα
ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας (βλ. Κεφ 3.23.7 «Προγράμματα Παροχής
Δικαιωμάτων Προαίρεσης».
Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι (με την εξαίρεση του κ, Bhavneet Singh κατά δήλωση της
Εταιρείας) συμμετέχουν σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
με την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN, ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι ανωτέρω
καλύπτονται από το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης κατά κινδύνων αστικής ευθύνης των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών της ασφαλιστικής εταιρείας
AIG Αναφορικά με το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης με την
ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN, το ασφαλιζόμενο ποσό που προβλέπεται για την
ασφάλεια ζωής του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο
ασφαλιζόμενο ποσό που προβλέπεται για το υπόλοιπο προσωπικό. Επιπλέον, ο κ. Π.
Παπαδόπουλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ομαδικό πρόγραμμα Συνταξιοδοτικού
Ασφαλιστηρίου Διαχείρισης Κεφαλαίου της εταιρείας Generali Hellas.
Επιπλέον η Εταιρεία, έχει υπογράψει με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνητικά
(indemnity agreements) για την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
οποιαδήποτε ζημιά ή για την κάλυψη τυχόν αξιώσεων κατά των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου που θα εγερθούν με αφορμή ή θα πηγάζουν ή θα σχετίζονται με οποιοδήποτε
τρόπο με την ανωτέρω ιδιότητα τους.
Το ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα δεδουλευμένα έξοδα η Εκδότρια
για συντάξεις, αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή παρεμφερή οφέλη, για όλα τα
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών της οργάνων και τα ανώτερα διοικητικά
στελέχη που παρουσιάζονται ανωτέρω, όπως παρατίθενται στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2015 βάσει του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19,
ανήλθε σε €35 χιλ.
Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη γίνεται μόνο για τα πρόσωπα που διατηρούν έμμισθη σχέση με
την Εταιρεία. Οι ανωτέρω προβλέψεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά σε συντάξεις,
αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή παρεμφερή οφέλη, για τα μέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας, βασίστηκαν σε
αναλογιστική μελέτη για την αποτίμηση των υποχρεώσεων προς το προσωπικό που έχει γίνει
από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ομίλου.
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Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (εξαρτημένων ή
ανεξάρτητων με σχέση έμμισθης εντολής) που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της, δεν
προβλέπουν την καταβολή αμοιβών ή την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους, πέραν από τις
αποζημιώσεις που προβλέπονται από το νόμο πλην της σύμβασης του κου. Π.
Παπαδόπουλου η οποία προβλέπει την καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης ίσης με τις
μικτές αποδοχές 1,5 έτους σε περίπτωση λήξης της σύμβασης εργασίας του ή καταγγελίας
αυτής χωρίς υπαιτιότητά του ή εξαναγκασμού σε παραίτηση. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
συμβάσεις εργασίας του Διευθύνοντα Συμβούλου προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης
κατά την λήξη τους και η σχετική υποχρέωση έχει περιληφθεί στις προβλέψεις για
αποζημίωση προσωπικού. Επιπλέον, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης χωρίς
υπαιτιότητά τους ή εξαναγκασμού τους σε παραίτηση, δικαιούνται επιπρόσθετη αποζημίωση.
Το ποσό αυτής της επιπρόσθετης αποζημίωσης του για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά την
31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε €0,35 εκατ. περίπου (31 Δεκεμβρίου 2014: €0,35 εκατ.
περίπου).
Σύμφωνα με σχετική δήλωση της Διοίκησης της Forthnet, πέραν των ανωτέρω αμοιβών και
οφειλών δεν υφίστανται άλλες αμοιβές και οφέλη για τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη των εποπτικών
και διαχειριστικών οργάνων και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, τόσο από την
Εταιρεία όσο και από τις ενοποιούμενες εταιρείες για τη χρήση 2015.
3.23.5 Μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από μέλη των Διοικητικών,
Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και από Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχονταν
από τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα
διοικητικά στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις τους.
Ονοματεπώνυμο
Deepak Srinivas
Padmanabhan
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Μάρκος Πιτσαρής

Ιδιότητα
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος –
Διευθύνων Σύμβουλος
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου

Αριθμός Μετοχών
71.536
19.580
653

3.23.6 Εταιρική Διακυβέρνηση
H Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συμμόρφωση με τον Ν.
3016/2002, το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 43α του Ν. 2190/1920, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
Αναλυτικότερα:
3.23.6.1 Συμμόρφωση με τους νόμους 3016/2002 και 3693/2008
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές διατυπώνονται
στις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως ισχύει και του Ν.3693/2008 άρθρο 37, οι οποίες
εφαρμόζονται από επιχειρήσεις που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές,
τόσο στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και στην οργάνωσή της.
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 και του Ν.3693/2008 όπως ισχύουν.
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Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας διακρίνονται σε
«εκτελεστικά» και σε «μη εκτελεστικά». Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν
είναι μικρότερος του 1/3 του συνόλου των μελών. Ειδικότερα:
Τα μέλη του τρέχοντος Δ.Σ. είναι οκτώ (8). Εξ αυτών εκτελεστικό μέλος είναι μόνον ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Κάθε άλλο
μέλος του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικό. Η ιδιότητα ενός μέλους ως εκτελεστικού ή μη
εκτελεστικού καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών
Δ.Σ. υπάρχουν τρία (3) ανεξάρτητα μέλη. Τα ανεξάρτητα μέλη είναι μη εκτελεστικά μέλη του
Δ.Σ., που ικανοποιούν τουλάχιστον τα οριζόμενα από το νόμο κριτήρια ανεξαρτησίας και
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν μετοχές της
Εταιρείας σε ποσοστό άνω του 0,5% και ότι δεν τελούν σε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία,
κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002. Επιπλέον:
1. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτουν
στο ίδιο πρόσωπο.
2. Καταρτίστηκε και εφαρμόζεται Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας
όπου καταγράφεται η διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας.
3. Συστήθηκε και λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.
3693/2008 (βλ. ενότητα 3.23.2.1 «Επιτροπή Ελέγχου»).
4. Στην Εταιρεία λειτουργεί Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία εποπτεύεται από
την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων. Πιο αναλυτικά:
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου δραστηριοποιείται ως μια ανεξάρτητη, συμβουλευτική
υπηρεσία, που στόχο έχει τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της λειτουργίας της
Εταιρείας. Βασική του αποστολή είναι να εξετάζει και να αξιολογεί το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου (σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών), διασφαλίζοντας ότι αυτό είναι
επαρκές και αποτελεσματικό για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Η διενέργεια του
εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας,
είναι ανεξάρτητοι και δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της
Εταιρείας. Εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από μη εκτελεστικά και
ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ.
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει κατά βάση τις ακόλουθες αρμοδιότητες:


Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας και του Καταστατικού καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την
Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, της χρηματιστηριακής και
της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση.



Ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της
διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών
συμφερόντων των μελών του ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα
συμφέροντα της, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.







Καταρτίζει το Ετήσιο Ελεγκτικό Πρόγραμμα σε σχέση με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
της Εταιρείας, φροντίζει για την υλοποίηση του και ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια
φορά το τρίμηνο το ΔΣ για το διενεργούμενο αυτό έλεγχο.
Εισηγείται προτάσεις για την εφαρμογή σημείων ελέγχου στις διαδικασίες της Εταιρείας,
καθώς και τη δημιουργία νέων που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
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Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.3016/2002, δεν μπορούν να οριστούν ως Εσωτερικοί
Ελεγκτές, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού
ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας.
Ως Διευθυντής της ανωτέρω Διεύθυνσης έχει οριστεί ο κ. Μάρκος Πιτσαρής. Κατά δήλωσή
του, δεν εμπίπτει σε καμία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.3016/2002
περιπτώσεις.
Μάρκος Πιτσαρής - Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου
O κ. Μάρκος Πιτσαρής είναι Διευθυντής Εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας Forthnet από το
2001. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και την ανάλυση
διαδικασιών, καθώς επίσης σε θέματα εφαρμογής πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Η
καριέρα του στον εσωτερικό έλεγχο ξεκίνησε το 1998 στην ελεγκτική εταιρεία PWC, από όπου
αποχώρησε το 2001 ως senior auditor. Είναι απόφοιτος του τμήματος Στατιστικής του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διεθνούς και του Ελληνικού Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών.
Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων
Η Εταιρεία διαθέτει Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων , η οποία έχει την ευθύνη της άμεσης και
ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων καθώς και την εξυπηρέτησή τους σχετικά με άσκηση
των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το Καταστατικό.
Η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 13 του Ν.3340/2005, στο Ν. 3556/2007
και στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω διεύθυνση έχει επίσης
την αρμοδιότητα έκδοσης των απαραίτητων εταιρικών ανακοινώσεων, σε συμμόρφωση της
Εταιρείας προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία περί εισηγμένων
εταιρειών, αναλαμβάνοντας την σχετική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τα μέσα
ενημέρωσης και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. Ακόμη είναι αρμόδιο για τη σύμφωνη με την
ισχύουσα νομοθεσία τήρηση και ενημέρωση του μετοχολογίου της Εταιρείας. Για το σκοπό
αυτό η διεύθυνση έχει την ευθύνη επικοινωνίας με την αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΧΑΕ.
Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τη διανομή των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την έκθεση του Δ.Σ. και την έκθεση των ελεγκτών στους
μετόχους που παρίστανται στη γενική συνέλευση καθώς και για την παροχή, εάν είναι
απαραίτητο, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή στην κοινότητα των επενδυτών, όλων των
δημοσιευμένων πληροφοριών.
Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων έχει ορισθεί ο κος. Γεώργιος Δερμιτζάκης.
3.23.6.2 Συμμόρφωση με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.
3873/2010 (υπαγωγή σε κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης)
Η Εταιρεία αποφάσισε (απόφαση ΔΣ 304/24.02.2011) σε συμμόρφωση με την ισχύουσα
νομοθεσία να εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο κατάρτισε η ίδια με
γνώμονα αφενός τη συνεχή προσθήκη αξίας στην επιχείρηση για την μακροπρόθεσμη
εξασφάλιση των συμφερόντων όλων των μετόχων της και αφετέρου τη βελτίωση της
διαφάνειας στο σύνολο της δραστηριότητας της Εταιρείας και ο οποίος αποτελείται από αρχές
βασισμένες:
- στο νόμο
- στο Καταστατικό
- στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και
- στις αρχές που οικειοθελώς επιπλέον υιοθετεί η Εταιρεία.
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Η Εταιρεία προσβλέπει στη συνεχή βελτίωση του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της,
διαδικασία η οποία είναι άλλωστε απαραίτητη λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων
επιχειρηματικών χρηματοοικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και επιφυλάσσεται να
αναθεωρεί τον Κώδικα της Εταιρικής Διακυβέρνησης όταν κρίνεται για τον παραπάνω σκοπό
αναγκαίο.
Ο εν λόγω Κώδικας ορίζει της αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία αποτελεί ένα
σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο , τους
Μετόχους της και άλλα ενδιαφέροντα μέρη. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της δομής
αυτών των σχέσεων μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας
εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της,
προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων και καθίσταται δυνατή η
παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας εγκρίθηκε με την από 15.03.2011
απόφαση του Δ.Σ. και έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3.24 Υπάλληλοι
Ο αριθμός υπαλλήλων του Ομίλου (με αναγωγή του αριθμού σε εργαζομένους πλήρους
απασχόλησης) στις 30 Ιουνίου 2016 ανέρχεται στα 1.196 άτομα.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή ανά επιχειρησιακή λειτουργία στις
31.12 κάθε έτους και την ενδιάμεση περίοδο 30.6.2016:
Επιχειρησιακή Λειτουργία

30.6.2016

2015

2014

2013

Πωλήσεις & Marketing

144

152

149

155

Οικονομικές Υπηρεσίες

53

56

56

52

Σταθερό & Δορυφορικό Δίκτυο

227

231

243

276

Περιεχόμενο & Πλατφόρμα

122

128

133

141

Πληροφοριακά Συστήματα

83

85

79

90

Νομικά & Ρυθμιστικά θέματα

13

11

11

10

Ανθρώπινο Δυναμικό

10

11

11

10

Γενική Δ/νση και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

50

61

65

73

483
36
1.266

547
39
1.393

Call Center
448
464
Forth-Crs
46
38
Σύνολο
1.196
1.237
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Την περίοδο 2013-2015 ο αριθμός των εργαζομένων έχει παρουσιάσει μείωση ως
αποτέλεσμα της ορθολογικοποίησης της οργανωτικής δομής και του περιορισμού των
λειτουργικών εξόδων στον Όμιλο.
Κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015 οι υπάλληλοι της Εταιρείας ήταν 842, 756 και 749 άτομα
αντίστοιχα, ενώ στις 30.6.2016 η Εταιρεία απασχολεί 732 άτομα.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης απασχολούνται 16 άτομα, στην Αθήνα απασχολούνται 691 άτομα,
στη Θεσσαλονίκη 13 άτομα και στην Πάτρα 1 άτομο.
Η Εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα,
φροντίζει για τη διασφάλιση καλών συνθηκών στο περιβάλλον εργασίας. Επίσης,
επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της, φροντίζει και για τη συνεχή βελτίωση της
κατάρτισής του, μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
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σχετικά με τομείς δραστηριοτήτων της στην υψηλή τεχνολογία της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της σχετικά με την κατάρτιση,
διαδικασία, υποβολή και κύρωση του Κανονισμού Εργασίας, ο οποίος εγκρίθηκε από την
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κρήτης με την από 18.3.2005 και
Αριθμ. Πρωτ. 1073 απόφασή της.
Η Εταιρεία παρέχει οικειοθελώς, ομαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που
καλύπτει τα διευθυντικά στελέχη, και ομαδικό ασφαλιστικό και νοσοκομειακό πρόγραμμα που
καλύπτει όλους τους εργαζόμενους.
Το προσωπικό της Εταιρείας (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, ορισμένοι αποχωρήσαντες
εκ των μισθωτών) είναι ασφαλισμένο με το υπ’ αριθμ. 2002714 Ομαδικό Ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο που έχει συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN 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 Εταιρεία 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 και συμμετέχουν στο
κόστος ασφάλισής τους.
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα
Πρόκειται για Πρόγραμμα Καθορισμένης Εισφοράς (Defined Contribution). Για τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (διευθυντικά στελέχη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της
Εταιρείας, της Forthnet Media, της FORTH – CRS και της Netmed AE) δημιουργείται ένας
Ατομικός Λογαριασμός ο οποίος διαμορφώνεται και τροφοδοτείται από:




εισφορές της Εταιρείας,
αποδόσεις των εισφορών,
ανακατανομές λόγω πρόωρων αποχωρήσεων.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποχώρησης εργαζομένου, που έχει συμπληρώσει τα
απαιτούμενα έτη παραμονής στο πρόγραμμα, ο εργαζόμενος δικαιούται το συνολικό ποσό
που έχει συγκεντρωθεί στον Ατομικό του Λογαριασμό. Σε περίπτωση οικειοθελούς
αποχώρησης με παραίτηση δικαιούται ποσοστό των αποδόσεων 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.
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3.25 Bασικοί Μέτοχοι
Κατωτέρω παρατίθενται το όνομα ή η επωνυμία και η ποσοστιαία συμμετοχή των κατόχων
Υφιστάμενων Μετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, όπως προκύπτουν από το μετοχολόγιο της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την
13.9.2016:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Όνομα/Επωνυμία
Αριθμός Κοινών Μετοχών
WIND ΕΛΛΑΣ
36.332.457
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
GO p.l.c.
24.887.737
MASSAR INVESTMENTS LLC
24.887.736
VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ
7.162.751
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σύνολο
93.270.681
Πηγή: Μετοχολόγιο Εταιρείας 13.09.2016

% Μετοχικού Κεφαλαίου
33,000%
22,605%
22,605%
6,506%

84,716%

Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που έχουν αποσταλεί στην Εταιρεία μέχρι την 2.9.2016 δυνάμει του Ν.
3556/2007, τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία αποτυπώνονται ως εξής:
(α) H WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ελέγχεται έμμεσα από τη Largo Limited μέσω των
Largo Intermediary Holdings Limited και Crystal Almond Sarl. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από
6.12.2013 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και ανακοίνωσε στις 9.12.2013 σύμφωνα με το Ν.
3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα η WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Εταιρεία ανερχόταν σε 32,26% στις 5.12.2013.
(β) Η GO p.l.c. ελέγχεται έμμεσα από το Δημόσιο της Τυνησίας μέσω των Tunisie Telecom και TT ML
Limited. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 25.8.2016 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και
ανακοίνωσε στις 26.8.2016 σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που
κατείχε άμεσα η GO p.l.c. στην Εταιρεία ανερχόταν σε 22,605% στις 23.8.2016.
(γ) Η MASSAR INVESTMENTS LLC ελέγχεται άμεσα από τον κ. AMBDULAZIZ AL GHURAIR.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 15.8.2016 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και
ανακοίνωσε στις 16.8.2016 σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που
κατείχε άμεσα η MASSAR INVESTMENTS LLC στην Εταιρεία ανερχόταν σε 20,636% στις
10.8.2016.
(δ) H VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ελέγχεται
έμμεσα από τη VODAFONE GROUP PLC μέσω ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών. Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με την από 10.6.2014 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και ανακοίνωσε αυθημερόν
σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, δυνάμει της από 4.6.2014 συμφωνίας μεταξύ της VODAFONE
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και της WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., η VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση 14.584.853 κοινών
μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στην κυριότητα της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε. και αντιστοιχούν στο 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρείας, το οποίο μπορούσε να εξασκηθεί κατά την συμπλήρωση ενός έτους από την
ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω συμφωνίας.
Κατόπιν διαδοχικών παρατάσεων της προθεσμίας άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος, οι οποίες
γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία στις 18.6.2015, 18.11.2015, 3.6.2016 και 31.8.2016 και
ανακοινώθηκαν από αυτήν στις 19.6.2015, 19.11.2015, 6.6.2016 και 2.9.2016 σύμφωνα με το Ν.
3556/2007, το δικαίωμα αυτό μπορεί πλέον να ασκηθεί με τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών από
την υπογραφή της ως άνω συμφωνίας. Εάν το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί χωρίς
τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας συμφωνίας, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της
VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και το ποσοστό
της έμμεσης συμμετοχής της VODAFONE GROUP PLC και των θυγατρικών της στην Εταιρεία θα
ανέλθει σε 19,75%του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.
Στην ίδια περίπτωση θα επέλθει μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που θα
κατέχει άμεσα η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
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Δεν έχουν περιέλθει στην Εταιρεία γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, που να
υποδηλώνουν την ύπαρξη άλλου προσώπου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον
5% του μετοχικού κεφαλαίου της ή/και των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν, ούτε άλλως
γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Μετόχων για ενιαία ψήφο σε Γενική
Συνέλευση.
Κάθε Μετοχή συνεπάγεται ένα δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων ενός Μετόχου ισούται
με τον αριθμό των Μετοχών του. Τα δικαιώματα των Μετόχων ασκούνται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό. Οι Βασικοί Μέτοχοι δεν κατέχουν διαφορετικά
δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Οι Μέτοχοι ασκούν τα εκ του νόμου και του Καταστατικού
δικαιώματά τους αναλόγως του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που
κατέχουν. Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων δεν γίνεται
με τρόπο καταχρηστικό, ενώ η Εταιρεία φροντίζει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από
την κείμενη νομοθεσία περί εισηγμένων εταιρειών και περί εταιρικής διακυβέρνησης
μηχανισμούς.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, εξ΄όσων γνωρίζει η Εταιρεία, δεν
συντρέχουν τα κριτήρια του άρθρου 3, παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007 ώστε η
Εταιρεία να θεωρείται «ελεγχόμενη επιχείρηση», κατά την έννοια αυτής της διάταξης, από
τους Βασικούς Μετόχους.
Δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία οποιαδήποτε συμφωνία των Βασικών Μετόχων ή
άλλων Μετόχων, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να
επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία ενεχυριάσεις επί Υφιστάμενων
Μετοχών που να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Στο διάστημα από 28.7.2016 μέχρι και 23.8.2016, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη μετοχική
σύνθεση της Εταιρείας, κυρίως λόγω της αποεπένδυσης της EITL και της ολοκλήρωσης της
εξαγοράς της GO από την TT ML Limited, θυγατρική της Tunisie Telecom, η οποία ελέγχεται
από το Δημόσιο της Τυνησίας. Συνεπεία των συναλλαγών που γνωστοποιήθηκαν στην
Εταιρεία και ανακοινώθηκαν από αυτήν μέχρι και την 26.8.2016 σύμφωνα με το Ν.
3556/2007:
(α)

Η MASSAR, νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο άμεσα από τον κ. Abdulaziz Al Ghurair,
εισήλθε στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης Υφιστάμενων
Μετοχών που ανήκαν στην EITML, νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από την EITL.

(β)

Η EITL, μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν, άμεσα ή έμμεσα, νομικών προσώπων,
αποχώρησε από τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα της (i) υπό (α)
μεταβίβασης, (ii) της μεταβίβασης των υπολοίπων Υφιστάμενων Μετοχών κυριότητας
της EITΜL, και (iii) της ολοκλήρωσης της πώλησης της συμμετοχής που κατείχε η
EΙTΜL στη GO προς την TT ML Limited, θυγατρική της Tunisie Telecom, η οποία
ελέγχεται από το Δημόσιο της Τυνησίας.

(γ)

Το Δημόσιο της Τυνησίας μέσω των ελεγχόμενων από αυτό, αμέσα και έμμεσα,
νομικών προσώπων, ήτοι των Tunisie Telecom, TT ML Limited και GO, εισήλθε στη
μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της υπό (β) (iii) πώλησης.
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Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας δεν διαθέτει ίδιες μετοχές, ούτε υφίσταται ενεργό
πρόγραμμα διάθεσης ίδιων μετοχών.
Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπάρχουν ενεργά
Προγράμματα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών.
Ειδικότερα, η Εταιρεία με την από 14.05.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
εκχώρησε στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών
στο προσωπικό και στα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών εταιρειών του Ομίλου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο με την από 07.04.2009 απόφασή του, θέσπισε πρόγραμμα διάθεσης
μετοχών της Forthnet A.E. στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο
προσωπικό της Εταιρείας το οποίο διακρινόταν σε δύο μέρη:
(α) ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα σε αντικατάσταση παλαιότερου μακροπρόθεσμου
προγράμματος, το οποίο έληξε την 31.12.2012. Κατά δήλωση της Εταιρείας όλοι οι δικαιούχοι
των ως άνω δικαιωμάτων, τελικά επέλεξαν να μην ασκήσουν το δικαίωμα προαίρεσης αλλά
να λάβουν αντί αυτού έκτακτη μικτή αμοιβή η οποία προέκυψε από το γινόμενο του αριθμού
δικαιωμάτων του κάθε δικαιούχου επί την τιμή €0,60/ δικαίωμα και
(β) ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο προβλέφθηκε κατ’ αρχάς με δυνατότητα
εφαρμογής έως το τέλος του έτους 2016, με την προϋπόθεση ότι είτε θα έχουν
πραγματοποιηθεί οι ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο στόχοι για τις χρήσεις 2010 και
2011 ή ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε με νεότερη απόφασή του αντίστοιχους στόχους
για τα επόμενα έτη.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα ανωτέρω δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Forthnet
A.E. ουδέποτε ασκήθηκαν και δεν δύνανται πλέον να ασκηθούν από κανένα από τα
δικαιούμενα πρόσωπα, διότι οι ορισθείσες στη σχετική απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
προϋποθέσεις για την άσκησή τους δεν έχουν πληρωθεί και δεν δύνανται να πληρωθούν στο
μέλλον καθώς αφορούσαν την επίτευξη ορισμένων στόχων για τις παρελθούσες χρήσεις 2010
και 2011, οι οποίοι δεν επιτεύχθηκαν και δεν ορίσθηκαν με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. άλλοι
αντίστοιχοι στόχοι για τα επόμενα έτη.
3.26 Μετοχικό Κεφάλαιο
3.26.1 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σήμερα σε €33.029.155,50,
διαιρούμενο στις Υφιστάμενες Μετοχές ήτοι σε 110.097.185 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά
ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.
Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από την Εταιρεία ή από θυγατρικές της για λογαριασμό της.
Δεν υφίστανται περιπτώσεις μετατρέψιμων κινητών αξιών, ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή
κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants)
Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που να εκκρεμεί.
Στις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο όπως η Εταιρεία
το μετοχικό κεφάλαιο είναι υποχρεωτικώς και πλήρως καταβεβλημένο. Δεν υφίσταται
δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου πλην της τυχόν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε
περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής σύμφωνα με τους Όρους (βλ.
περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα 4.5.2 («Το Πρόγραμμα του ΜΟΔ» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου).
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Πλην όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο στην ενότητα 3.25 «Βασικοί Μέτοχοι» του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίστανται εν γνώσει της Εταιρείας συμβάσεις μετόχων,
συμβάσεις μεταβίβασης μετοχών, συμβάσεις επαναγοράς μετοχών, συμβάσεις περιορισμού
του δικαιώματος μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν συμβάσεων που αφορούν δικαιώματα ψήφου, δικαιώματα προτίμησης, δικαιώματα
προαίρεσης αγοράς των μετοχών της Εταιρείας, δικαιώματα αγοράς ή πώλησης ή συμφωνίες
διανομής κερδών, ή διανομής μερίσματος ή συμφωνία που να προβλέπει ότι το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης. Σύμφωνα με
δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίστανται συμφωνίες που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο
οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.
3.26.2 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου
Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την 1.1.2013 έως σήμερα έχει ως εξής:
Με την από 23/08/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: α) αυξήθηκε η
ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από €1,18 σε €14,160000364405300 ανά μετοχή
με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών (reverse
split) με αναλογία δώδεκα (12) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή, δηλαδή μείωση του
αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 155.431.324 σε 12.952.610, β)
μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €179.523.179,32 με μείωση
της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από €14,160000364405300 (μετά
το reverse split) σε €0,30 ανά μετοχή, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού
αποθεματικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε €3.885.783,00 διαιρούμενο σε
12.952.610 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,3 η κάθε μία και γ) αυξήθηκε το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €29.143.372,50 με καταβολή μετρητών και
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της, με την έκδοση 97.144.575
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Έτσι, το μετοχικό
κεφάλαιο ανήλθε σε €33.029.155,50, διαιρούμενο σε 110.097.185 κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Σημειώνεται ότι η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή
μετρητών ολοκληρώθηκε με την καταβολή €29.143.372,50 από τους παλαιούς μετόχους και
τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης- κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και η
καταβολή της πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από
8.1.2014 συνεδρίασή του.
3.26.3 Ιδρυτική πράξη και Καταστατικό
Η Forthnetιδρύθηκε την 2.11.1995 από το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) και
την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα η ίδρυση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920 δυνάμει της με αριθμ. 24345/27.10.1995 πράξης της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
Κρήτης Θεοδώρας Σκουλιδά Καραμπουρνιώτη. Η εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη, μαζί με
την υπ' αρ. ΕΜ 6492/2.11.1995 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια
σύστασης της Forthnet και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, όπως αυτό είχε καταρτιστεί με την
ως άνω συμβολαιογραφική πράξη, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την
2.11.1995. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 6718/27.11.1995 ΦΕΚ Τεύχος
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.
Καταστατική έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης και τα γραφεία της
βρίσκονται στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης περιοχή «Βασιλικά Βουτών». Η
Διοικητική έδρα της Εταιρείας και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Παλλήνη Αττικής,
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προέκταση οδού Μάνης, θέση Κάντζα, Τ.Κ. 153 51.Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 77127927000 (πρώην Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
με AΡ.M.A.E. 34461/06/Β/95/94) του Υπουργείου Οικονομικών Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Η
διάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού ορίστηκε σε 40 έτη από την ίδρυση
της, ήτοι μέχρι το 2035. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του
ανωτέρω άρθρου του Καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος
διάρκειας της Εταιρείας.
Οι διατάξεις του Καταστατικού έχουν προσαρμοστεί στον Νόμο 3604/2007 ο οποίος
τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920, προσαρμογή, η οποία εγκρίθηκε από την τακτική Γενική
Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στις 13.06.2008 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
9386/19.08.2008. Περαιτέρω, οι διατάξεις του Καταστατικού έχουν προσαρμοστεί στο Ν.
3884/2010, ο οποίος τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920, προσαρμογή η οποία εγκρίθηκε από
την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στις 28.06.2011 και δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 7053/22.07.2011.
Το Καταστατικό ισχύει σήμερα όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία σύμφωνα με την από
26.06.2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία τροποποιήθηκε ο
σκοπός της Εταιρείας (άρθρο 3). Η σχετική τροποποίηση έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με
αριθμό πρωτοκόλλου 114820/31.08.2015.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υφίσταται καμία διάταξη της ιδρυτικής
πράξης, του Καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας της Εκδότριας, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή
να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίσταται καμία διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του
Καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
της Εκδότριας της η οποία καθορίζει το όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συμμετοχή
πρέπει να γνωστοποιείται ή η οποία περιγράφει όρους που διέπουν τις μεταβολές στο
επίπεδο του κεφαλαίου αυστηρότερους από ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Το Καταστατικό δεν περιέχει διατάξεις που αποκλίνουν από τις αντίστοιχες του Κ.Ν.
2190/1920 ως προς τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μεταβολή των δικαιωμάτων των
Μετόχων.

3.26.3.1 Σκοπός της Εταιρείας
Σκοπός της Εταιρείας, βάσει του άρθρου 3 του Καταστατικού, είναι η παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, συστημάτων
ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, η ανάπτυξη και χρήση κάθε πρόσφορης τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής τεχνικής και υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και
η ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητος.
Ενδεικτικά οι σκοποί της Εταιρείας συνίστανται σε:
1) Την παροχή στο κοινό εκείνων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η οποία παρέχεται
ελεύθερα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα:
α. την παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και συναφών,
β. την παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων δεδομένων ή
μεταγωγή κυκλωμάτων, ή απλή μεταπώληση χωρητικότητας,
γ. την παροχή προς το ευρύ κοινό και επιχειρήσεις υπηρεσιών διασύνδεσης και
πρόσβασης μεμονωμένων υπολογιστών και υποδικτύων στο δικτυακό κορμό, που
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αναπτύσσει η Εταιρεία, με κάθε δυνατό τρόπο, υφιστάμενο ή μελλοντικό με στόχο την
εκμετάλλευση των προηγμένων πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυο
της εταιρείας, η διεθνής συνεργασία διασυνδεδεμένων δικτύων Internet, καθώς και
άλλα διεθνή δίκτυα,
δ. την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τηλεματικών εφαρμογών τηλεπληροφορικής με
ειδικότερο σκοπό την διεύρυνση της αγοράς και την υποβοήθηση της
ανταγωνιστικότητας των πελατών της.
2) Την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου καθώς και εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων
σε θέματα επικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών, τόσο στην Ελλάδα όσο και το
εξωτερικό.
3) Την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την διασύνδεση δικτύων δεδομένων στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό κυρίως στο χώρο της Βαλκανικής, της Κύπρου και γενικότερα στον χώρο
της Ανατολικής Μεσογείου.
4) Την παροχή πάσης φύσεως οικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών, ηλεκτρονικού εμπορίου και κάθε άλλης συναφούς.
5) Την συναφή με τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας, έρευνα και ανάπτυξη, η
οποία προσανατολίζεται στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και εισαγωγή
νέων υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
6) Την εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σχετικού με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας.
7) Την εκπαίδευση και συναφείς δραστηριότητες, σχετικά με σύγχρονες υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
8) Την ανάπτυξη ειδικών τηλ/κών Εφαρμογών διασύνδεσης πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
9) Την ανάπτυξη, χρήση και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την δημιουργία
τηλεπικοινωνιακής υποδομής σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.
10) Την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς
επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή.
11) Την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής σε προϊόντα και υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής ευρύτερα.
12) Τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας όπως ενδεικτικά:
α) Παροχή υπηρεσιών Διαδραστικού Μάρκετινγκ (interactive marketing), όπως
διαδραστική διαφήμιση και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών διαδραστικής (online)
διαφήμισης και επικοινωνίας (διαφήμιση μέσω του internet) για εταιρείες, προϊόντα και
υπηρεσίες. Τέτοιες υπηρεσίες αφορούν στην κατάρτιση στρατηγικών διαδραστικής
επικοινωνίας, παραγωγή δημιουργικών, αγορά διαφημιστικού χώρου σε ιστοσελίδες
και κατάρτιση του online πλάνου προβολής, φιλοξενία και προβολή των δημιουργικών
στις ιστοσελίδες,
β) Ενασχόληση και ανάπτυξη με την επιστημονική έρευνα στον τομέα της online
διαφήμισης (και γενικότερα του διαδραστικού μάρκετινγκ),
γ) Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων και,
δ) Υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων όπως υπηρεσίες μηνυμάτων SMS και MMS.
13) Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, η μίσθωση, εκμίσθωση, επισκευή και συντήρηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, η εκπόνηση προγραμμάτων λειτουργίας,
εκμεταλλεύσεως και εφαρμογής ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάληψη εμπορικών
αντιπροσωπειών στους ως άνω ή παρεμφερείς τομείς.
14) Την παραγωγή προγραμμάτων, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.
15) Την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού κέντρου πληροφορικής.
16) Την παροχή υπηρεσιών, οργανώσεως, αναλύσεως, προγραμματισμού και εκπαιδεύσεως
μηχανογραφικών εφαρμογών.
17) Τη σχεδίαση, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, προμήθεια εγκατάσταση και
συντήρηση της απαραίτητης λογισμικής και υλικής υποδομής, συστημάτων
μηχανοργάνωσης και εν γένει εξοπλισμού για τη σύνδεση και χρήση τηλεπικοινωνιακών
δικτύων, την υποστήριξη λύσεων και εφαρμογών και την παροχή μηχανογραφικών
υπηρεσιών για την εκμετάλλευση του διαδικτύου.
18) Την αγορά, πώληση και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, προϊόντα
οποιουδήποτε τρίτου, που αντιστοιχούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας.
19) Την παροχή, κατασκευή και λειτουργία πυλών (portal) ενημέρωσης των χρηστών του
Διαδικτύου.
20) Την εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση χρήσης με ή χωρίς
αντάλλαγμα ακινήτων.
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21) Την προώθηση και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας ή και τρίτων μέσω
δικτύου καταστημάτων λιανικής με ή χωρίς τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising).
Την προώθηση, διάθεση, μεταπώληση αντιπροσώπευση, διανομή υπηρεσιών
τηλεφωνίας, διαδικτύου, ευρυζωνικών υπηρεσιών, συνδρομητικής τηλεόρασης, ενέργειας
και του σχετικού εξοπλισμού (όπως π.χ. αποκωδικοποιητές κλπ.) τρίτων φυσικών ή
νομικών προσώπων, μέσω του δικτύου καταστημάτων και πωλήσεων εν γένει της
Εταιρείας, καθώς και παροχή υπηρεσιών είσπραξης λογαριασμών συνδρομητική
τηλεόρασης, ηλεκτρικής ενέργειας ή και ρεύματος, ύδρευσης ή και αποχέτευσης,
τηλεφωνίας, διαδικτύου, ευρυζωνικών υπηρεσιών παρόχων του δημοσίου ή του
ιδιωτικού δικαίου.
22) Το χονδρικό/λιανικό εμπόριο παντός είδους τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού και λοιπού
συναφούς υλικού καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία με βάση το
καταστατικό.
23) Την κατασκευή και διαμόρφωση σημείων πώλησης (χονδρική/ λιανική) προϊόντων και
υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία με βάση το καταστατικό.
24) Την παροχή ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, με
οποιοδήποτε τεχνικό τρόπο, μέσο ή μέθοδο μετάδοσης, για τη λειτουργία των οποίων
είτε απαιτείται είτε δεν απαιτείται συχνότητα.
25) Την παροχή υπηρεσιών αυτοματισμού, ψυχαγωγίας και ασφάλειας μέσω ευρυζωνικών
δικτύων και υπηρεσιών.
26) Την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών,
βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
πληροφορικής, πολυμέσων και διαδικτύου καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία της Κοινωνίας
της Πληροφορίας που μπορεί να παρασχεθεί μέσω του δικτύου και του εξοπλισμού της
εταιρείας ή/και άλλων διασυνδεόμενων με αυτό δικτύων.
27) Απόκτηση, απαλλοτρίωση, πώληση και εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας περιλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
28) Απόκτηση πάσης φύσεως δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης (π.χ.
διαφημιστική αξιοποίηση, περαιτέρω διάθεση κλπ.)
29) Κάθε άλλη συναφή με τον παραπάνω σκοπό δραστηριότητα.

3.26.3.2 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
Το Καταστατικό αναφορικά με τις διατάξεις τις σχετικές με τη σύγκληση και την παράσταση
στη Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνει τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε κατά την τελευταία
τροποποίηση του Καταστατικού. Ειδικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της
Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και είναι
η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τη συγχώνευση, με εξαίρεση την απορρόφηση μιας κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης
εταιρείας κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,
παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το
Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού
δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,
β) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το άρθρο 15 του Ν.
3156/2003 που τροποποίησε το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και με την επιφύλαξη της
παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με την οποία: «το Διοικητικό Συμβούλιο
έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά
με την έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες,
για ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε
στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού
συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της
κάθε πενταετίας.» και την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα
κέρδη,
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γ) την τροποποίηση του Καταστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις τροποποίησής του από
το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 5, το άρθρο 13 παρ.13, το άρθρο
13α παρ.2 και το άρθρο 17β παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει
δ) την αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 του καταστατικού, και των σχετικών άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των
αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων
ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
στ) την εκλογή ελεγκτών
ζ) το διορισμό εκκαθαριστών,
η) τη διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών, με εξαίρεση τη διανομή κερδών ή προαιρετικών
αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης
θ) την έγκριση την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης,
ι) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη,
κ) την έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του
Καταστατικού, προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που έχουν παραιτηθεί,
αποβιώσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχουν εκπέσει.
Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης μεταξύ άλλων τα
εξής: α) οι αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Καταστατικού ή ο νόμος, β) η τροποποίηση του
Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, γ) η
εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρίαση της επόμενης Γ.Σ., συμβούλων σε αντικατάσταση
παραιτηθέντων, αποθανόντων ή άλλως έκπτωτων και δ) η απορρόφηση της Εταιρείας από
άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, κατά το άρθρο 78 του
Κ.Ν.2190/1920.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά
το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, ή εκτάκτως όσες
φορές κρίνει σκόπιμο να τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Γενικές Συνελεύσεις, με
εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες μ' αυτές συγκαλούνται είκοσι (20)
τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, η πρόσκληση των μετόχων στη Γ.Σ., με εξαίρεση
τις επαναληπτικές και τις προς αυτές εξομοιούμενες, δημοσιεύεται 10 ημέρες πριν από την
ημερομηνία συνεδριάσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται
για την Γενική Συνέλευση, σε οποιαδήποτε μέσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
σύμφωνα και πάλι με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ οπωσδήποτε τοιχοκολλείται
σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας. Tο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης
δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ως ισχύει, με τρόπο που
διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση
του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση
των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.
Η Εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα,
περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή
διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα
συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται
το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο
3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση
παρίστανται και μετέχουν όλοι οι μέτοχοι, χωρίς ν' αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της
Γενικής Συνελεύσεως και τη λήψη αποφάσεων, δεν απαιτείται πρόσκληση και δημοσίευση.
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Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει
και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη
δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία
περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4
του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση
και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ο διορισμός και η ανάκληση του
αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες
πριν τη συνεδρίαση. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως
μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η
απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης
του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα
αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της
πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία
καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη
μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη
συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να
μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου
πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης
της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών
συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη
μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν
εκπροσωπείται σε αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία συνέρχεται συνέλευση σε
είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται πριν από δέκα
(10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα
θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που εκπροσωπείται στη Γενική
Συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για
την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον
δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι
αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για
αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,
αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) μεταβολή
του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την
επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920, ως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, στ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το
Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο
νόμο και στο Καταστατικό κ) τροποποίηση της παραγράφου 24 του άρθρου 20 περί
αρμοδιοτήτων του Δ/ντος Συμβούλου, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'
αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και στην τελευταία
περίπτωση η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του
παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
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Όταν δεν συγκεντρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, συνέρχεται πρώτη
επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που συγκαλείται πριν από δέκα (10)
ημέρες τουλάχιστον. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το
πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν
δεν συγκεντρωθεί και πάλι η απαραίτητη απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική
συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες που συγκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες, η οποία είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας
διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών συνελεύσεων νεότερη πρόσκληση δεν
απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών
εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν
τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην
επαναληπτική.
Όλες οι αποφάσεις επί των ως άνω θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων στη Γενική Συνέλευση. Ειδικώς όσον αφορά την
τροποποίηση του άρθρου 32 του Καταστατικού το οποίο αφορά τη διατήρηση ερευνητικού
τμήματος στην Εταιρεία και την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να επιχορηγεί την εν
λόγω ερευνητική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του ΙΤΕ στην ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και τη δημιουργία της
Εταιρείας, για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της.
Σύμφωνα με το άρθρο 17, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως
περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει δημοσιευθεί και αντίγραφα των
πρακτικών χορηγούνται στους μετόχους που παρέστησαν στη Γ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο
ένα (1) μόνον τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτέςλογιστές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ο νόμος προβλέπει.

3.26.3.3 Ελεγκτές
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού, η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο ένα μόνο
τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές από το
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
3.26.3.4 Αποκλίσεις από τον Κ.Ν.2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών
Το Καταστατικό δεν περιέχει διατάξεις που να αποκλίνουν από τις αντίστοιχες του Κ.Ν.
2190/1920 , πέραν αυτών που αναφέρονται κατωτέρω.
Τα άρθρα 8 παρ. 2 «Δικαιώματα Μειοψηφίας», 11 παρ. 1 «Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης»
και 30 παρ. 7 «Ισολογισμός – Ετήσιοι Λογαριασμοί» τροποποιήθηκαν την 28.06.2013
προκειμένου να εναρμονισθούν με τη διάταξη του Ν. 4072/ 2012 αναφορικά με τη νέα
διαδικασία δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων του Κ.Ν. 2190/ 1920. Ειδικότερα οι
εγκριθείσες τροποποιήσεις συνίστανται στο ότι οι διατυπώσεις δημοσιότητας που
προβλέπονται από τα ως άνω άρθρα του Καταστατικού τηρούνται είτε ακολουθηθεί η διάταξη
του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/ 1920 ή η δημοσιότητα πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε μέσα
προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
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Σε όλες τις ανωτέρω τροποποιήσεις η επιτρεπόμενη απόκλιση από τον Κ.Ν. 2190/ 1920
συνίσταται στη δυνατότητα μη δημοσίευσης των κατά νόμο δημοσιευτέων πράξεων και
στοιχείων στα έντυπα και τις εφημερίδες του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/ 1920 αλλά στη
δημοσίευση με τα μέσα της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4072/ 2012.
•

Στο άρθρο 5 παρ. 7 του Καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και
το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων για τη συμμετοχή τους στην αύξηση, ορίζεται ότι
«Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της Εταιρείας το
οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την άσκηση του δικαιώματος
αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές και τα ομόλογα που
δεν αναληφθούν, δίδονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας
συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και όσες μείνουν και πάλι
αδιάθετες, τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη
της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι».
Στο αντίστοιχο άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920 σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται
πως οι αδιάθετες μετοχές δίδονται πρώτα στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της
αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, προβλέπεται μόνο ότι
μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας για την ενάσκηση του
δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται ελεύθερα από
το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω απόκλιση είναι σύννομη.

•

Στο άρθρο 8 του Καταστατικού έχει παραληφθεί, πιθανότατα από παραδρομή, η
παράγραφος 2α του άρθρου 39 του 2190/1920 περί δικαιωμάτων μειοψηφίας των
μετόχων, σύμφωνα με την οποία: «Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο,
με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί
στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής
συνέλευσης.» Η εν λόγω παράλειψη είναι σύννομη καθώς το Καταστατικό δεν απαιτείται
να περιλαμβάνει διατάξεις εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων
του νόμου και δεν περιορίζει τα δικαιώματα των μετόχων, τα οποία προκύπτουν από το
νόμο.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Καταστατικού αναφέρεται ότι η αίτηση των μετόχων
που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει της οποίας
το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα
ποσά που κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή κάθε άλλη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ
αυτών και της Εταιρείας, υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από
την τακτική Γενική Συνέλευση, προθεσμία που δεν προκύπτει από το αντίστοιχο άρθρο
του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόκλιση είναι σύννομη.

•

Στα άρθρα 20 και 32 του Καταστατικού γίνεται ενδεικτική απαρίθμηση και όχι περιοριστική
των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στον Κ.Ν. 2190/1920 δεν
απαριθμούνται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο
να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της
περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Το παρόν αποτελεί
σύννομη απόκλιση.
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•

Στην παράγραφο 2 περίπτωση β’ του άρθρου 9 του Καταστατικού αναφέρεται ότι η Γενική
Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου με
μετατρέψιμες ομολογίες κατά το αρ. 15 του Ν. 3156/2003 που τροποποίησε το άρθρο 3α
του Κ.Ν. 2190/1920 και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού (περί
εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου να λάβει απόφαση για το θέμα αυτό), το
οποίο δεν προβλέπεται ρητά στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920, όπου αναφέρονται τα
θέματα για τα οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Τα
ανωτέρω όμως, εμπίπτουν στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 3α παρ. 1
του Κ.Ν. 2190/1920, είναι επομένως σύννομα.

•

Το Καταστατικό προβλέπει, πέραν των θεμάτων αυξημένης πλειοψηφίας και απαρτίας των
άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3, του Κ.Ν. 2190/1920, αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
για τη λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων υπό (i) και (ii) που εκ του νόμου
εμπίπτουν στην απλή πλειοψηφία και απαρτία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του
Κ.Ν. 2190/1920:
Συγκεκριμένα, (i) στο άρθρο 15 παρ. 1 περ. (κ) του Καταστατικού ορίζεται ότι μεταξύ των
αποφάσεων που λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (ήτοι 2/3)
περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 24
του Καταστατικού περί αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου και (ii) στο άρθρο 15
παρ. 6 του Καταστατικού ορίζεται ότι για την τροποποίηση του άρθρου 32 του
Καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας. Το άρθρο 32 του Καταστατικού αφορά την εξουσία του Δ.Σ. να επιχορηγεί
το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ ενόψει της συμβολής του στην ανάπτυξη της
τηλεπικοινωνιακής αγοράς και τη δημιουργία της Εταιρείας.
Οι άνω δύο διατάξεις του Καταστατικού συνιστούν απόκλιση των διατάξεων του νόμου
περί απαρτίας και πλειοψηφίας καθώς για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών
(που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της συνήθους γενικής συνέλευσης) αρκεί η απλή
απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29 και την παρ. 3 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920
επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία για τη λήψη απόφασης
απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Ομοίως οι ι παρ. 6 του άρθρου 29 και 4 του
άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όμως θέτουν τον περιορισμό ότι η απαιτούμενη από το
Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία για θέματα αρμοδιότητας της συνήθους γενικής
συνέλευσης δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που ο νόμος
προβλέπει για θέματα αρμοδιότητας της καταστατικής γενικής συνέλευσης. Εν προκειμένω
όμως, στη μεν περίπτωση υπό (i) ανωτέρω η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία
και πλειοψηφία ταυτίζεται με αυτήν της καταστατικής γενικής συνέλευσης, ενώ στην
περίπτωση υπό (ii) ανωτέρω η απαιτούμενη από το Καταστατικό πλειοψηφία είναι
μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για θέματα αρμοδιότητας της καταστατικής γενικής
συνέλευσης.
Οι άνω αποκλίσεις δεν δημιουργούν ζήτημα ακυρότητας ή ακυρωσίας των αποφάσεων της
γενικής συνέλευσης ή άλλα νομικά ζητήματα για την Εταιρεία. Ειδικότερα, τα άνω άρθρα
του Καταστατικού τροποποιήθηκαν με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων για τις οποίες
κάθε τυχόν ακυρότητα έχει θεραπευθεί με την πάροδο της προθεσμίας προβολής της
(άρθρο 35β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920) ενώ κατά την περίοδο τουλάχιστον των
τελευταίων τριών ετών δεν έχει ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 15 παρ. 1 περ. (κ) και παρ. 6 του Καταστατικού ώστε
παρ’ ελπίδα να ελεγχθεί ως προς το κύρος της στην τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 35α
παρ. 7.
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•

Τέλος στο άρθρο 15 παρ. 2 εδ. β΄ του Καταστατικού ορίζεται ότι «Η πρώτη επαναληπτική
συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας
διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου». Η διάταξη αυτή του Καταστατικού συνιστά
επιτρεπόμενη απόκλιση από το άρθρο 29 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920 που προβλέπει ότι
«Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα
θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ½ τουλάχιστον
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου».

Αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων βλ. κατωτέρω ενότητα «Δικαιώματα Μετόχων» και
αναφορικά με τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας,
βλ. ανωτέρω ενότητα «Διοικητικό Συμβούλιο» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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4.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

4.1 Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης
Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης του
Ομίλου δεν επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του για τους επόμενους 12 μήνες από
την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ανάγκες του Ομίλου σε κεφάλαια κίνησης ανέρχονται σε €352,8 εκατ.
και προέρχονται από τον συνυπολογισμό, αφενός των εκτιμώμενων τρεχουσών ταμειακών
αναγκών ύψους €27,8 εκατ. για τους επόμενους 12 μήνες, αφετέρου της αποπληρωμής των
συμβατικών υποχρεώσεων ύψους €325 εκατ. που απορρέουν από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, από
τα οποία €202,5 εκατ. έληξαν στις 31.12.2015, €57,5 εκατ. έληξαν στις 30.6.2016, ενώ €10
εκατ. και €55 εκατ. λήγουν στις 31.12.2016 και στις 30.6.2017, αντίστοιχα. Για την
αντιμετώπιση της ως άνω ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, στις
21.6.2016: (α) ενέκρινε τα κείμενα των βασικών όρων (term sheets) για την
Αναχρηματοδότηση συνολικού ύψους €255 εκατ. (βλ. αναλυτικά ενότητα 3.15.2.3 «Πλαίσιο
Αναχρηματοδότησης» και (β) ενέκρινε, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από
28.6.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την έκδοση του ΜΟΔ ύψους
έως και €99.087.466,50.
Ειδικότερα, η δομή της Αναχρηματοδότησης συνίσταται στα ακόλουθα:
(i) Στην έκδοση του Νέου ΚΟΔ 1 από την Εταιρεία, ήτοι ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με συνδιοργανώτριες
τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα
Αττικής. Το Νέο ΚΟΔ 1 θα έχει οκταετή διάρκεια με τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη
ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του
Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και θα εκδοθεί με την εγγύηση της FM.
(ii) Στην έκδοση του Νέου ΚΟΔ 2 από τηv FM, ήτοι ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με συνδιοργανώτριες
τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα. Το Νέο
ΚΟΔ 2 θα έχει οκταετή διάρκεια με τριετή περίοδο χάριτος και πρώτη ημερομηνία καταβολής
χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον
περιθωρίου και θα εκδοθεί με την εγγύηση της Εταιρείας.
Η έκδοση των Νέων ΚΟΔ και η κάλυψή τους από οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες τελούν
υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις που ταυτίζονται ουσιωδώς με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των Υφιστάμενων ΚΟΔ, πλέον της Υποχρέωσης Αποπληρωμής, ήτοι της
υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει €21.538.462 και της υποχρέωσης της FM να
αποπληρώσει €48.461.538, ήτοι συνολικά €70 εκατ. προς εξόφληση ισόποσων
υποχρεώσεών τους από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ.
Η Διοίκηση θεωρεί ότι η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ
κατά €70 εκατ. διά της καταβολής του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού το οποίο θα επιδιώξει να
αντλήσει μέσω του ΜΟΔ, η αναδιάρθρωση των υπολοίπων €255 εκατ. από τα Υφιστάμενα
ΚΟΔ μέσω της έκδοσης των Νέων ΚΟΔ και η τριετής περίοδος χάριτος για την καταβολή
χρεολυτικών δόσεων που προβλέπονται στα κείμενα των βασικών όρων (term sheets) για την
Αναχρηματοδότηση, καλύπτουν το έλλειμμα των €325 εκατ. το οποίο απορρέει από τα
Υφιστάμενα ΚΟΔ από το σύνολο του ελλείμματος των €352,8 εκατ. Για το υπολειπόμενο
ποσό ύψους €27,8 εκατ., η Διοίκηση της Εταιρείας θα επιδιώξει να το καλύψει με τις
κατωτέρω ενέργειες.
Δια της εκδόσεως του ΜΟΔ ύψους έως και €99.087.466,50, επιδιώκεται αφενός μεν η
χρηματοδότηση της Υποχρέωσης Αποπληρωμής συνολικού ύψους €70 εκατ., αφετέρου δε η
κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης. Περαιτέρω, η επιτυχής
κάλυψη του ΜΟΔ εξαρτάται από τη συμμετοχή των Μετόχων και ιδίως των Βασικών
Μετόχων, τις προθέσεις των οποίων δεν γνωρίζει η Εταιρεία. Εάν οι Βασικοί Μέτοχοι
συμμετάσχουν στην έκδοση του ΜΟΔ, ασκώντας πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που
τους αναλογούν, το ΜΟΔ θα καλυφθεί κατά το ποσό των περίπου €84 εκατ., υπερβαίνοντας
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το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν περαιτέρω κάλυψη του ΜΟΔ σε
περίπτωση άσκησης Δικαιωμάτων Προεγγραφής από αυτούς ή άσκησης Δικαιωμάτων
Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής από τους λοιπούς Μετόχους. Επιπλέον, η
Εταιρεία θα επιδιώξει να διαθέσει τυχόν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες μέσω της
Ιδιωτικής Τοποθέτησης, όμως, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
είναι αβέβαιο εάν οι σχετικές προσπάθειες της Forthnet ευοδωθούν τελικώς.
Λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ταμειακό έλλειμμα των
€27,8 εκατ., εάν καλυφθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό μέσω του ΜΟΔ και ολοκληρωθεί η
Αναχρηματοδότηση σύμφωνα με τους όρους αυτής, η Διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη
οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει λόγω μη πλήρους κάλυψης του ΜΟΔ, μεταξύ του ποσού
που θα αντληθεί πέραν του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και μέχρι το ύψος του ταμειακού
ελλείμματος όπως αυτό έχει προσδιορισθεί ανωτέρω, ήτοι μέχρι €27,8 εκατ., με περαιτέρω
μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των
προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων
κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Όμως, ακόμα και εάν αντληθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό μέσω του ΜΟΔ αλλά δεν
τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς οι ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης, λόγω της
αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και της
αβεβαιότητας ως προς την υλοποίηση αυτών των ενεργειών (ιδιαίτερα δε όσων δεν
εξαρτώνται αποκλειστικά από τη Διοίκηση), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή
μερική κάλυψη του ταμειακού ελλείμματος του Ομίλου σε κεφάλαια κίνησης, τότε ενδέχεται να
επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου και να
ανακύψει ζήτημα σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του, όπως,
ενδεικτικά, να απολεσθούν δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης περιεχομένου, να
ανακύψουν τεχνικές ή άλλες δυσλειτουργίες στις υποδομές του, να συρρικνωθεί σημαντικά η
πελατειακή βάση του και να μειωθούν ουσιωδώς οι ταμειακές εισροές του.
Εάν καλυφθεί μερικώς το ΜΟΔ αλλά δεν αντληθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ήτοι €70
εκατ., η Διοίκηση θα επιδιώξει αρχικά τη μείωση του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και την
επαναδιαπραγμάτευση των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης με τις οικείες
συνδιοργανώτριες τράπεζες, για την αποπληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων ύψους
€325 εκατ. που απορρέουν από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, χωρίς να δύναται να προεξοφληθεί το
αποτέλεσμα αυτής της επαναδιαπραγμάτευσης. Για το υπολειπόμενο ποσό ύψους
€27,8εκατ., η Διοίκηση της Εταιρείας θα επιδιώξει να το καλύψει με τις ανωτέρω ενέργειες.
Εάν η έκδοση του ΜΟΔ ματαιωθεί είτε γιατί δεν θα έχουν αντληθεί τελικώς κεφάλαια μέσω του
ΜΟΔ είτε γιατί θα έχουν αντληθεί κεφάλαια λιγότερα από το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό και δεν
θα έχει επιτευχθεί συμφωνία επί της μείωσης του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και της
επαναδιαπραγμάτευσης των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης, ή γιατί, συνεπεία της
συμφωνίας επί της μείωσης του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και της επαναδιαπραγμάτευσης
των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης, θα έχει υπαναχωρήσει σημαντικός αριθμός
επενδυτών κατ΄ εφαρμογή του Όρου 1.8.4 του Προγράμματος του ΜΟΔ, αρχικά η Διοίκηση
θα επιδιώξει να επιτύχει, ενδεικτικά, τη χρονική μετάθεση της αποπληρωμής των
(ληξιπρόθεσμων και μη) οφειλών της Εταιρείας και της Forthnet Media από τα Υφιστάμενα
ΚΟΔ και την περαιτέρω αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων των Δανειστριών Τραπεζών
από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ (ανοχή/ waiver), και παράλληλα να επαναδιαπραγματευθεί εκ νέου
τους βασικούς όρους και τη διάρκεια υλοποίησης της Αναχρηματοδότησης με τις οικείες
συνδιοργανώτριες τράπεζες. Επίσης, θα διερευνήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων
μέσω εναλλακτικών πηγών και ενεργειών χρηματοδότησης, όπως, ενδεικτικά, αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διεθνής δανεισμός και αξιοποίηση περιουσιακών
στοιχείων του Ομίλου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση της νέας συμφωνίας Αναχρηματοδότησης, εφόσον
συντρέξει τέτοια περίπτωση, καθώς και την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο
κίνησης λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες συνθήκες όπως θα έχουν διαμορφωθεί.
Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με την υλοποίηση και το αποτέλεσμα των
ανωτέρω ενεργειών, εάν οι προσπάθειες της Διοίκησης δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν
ανεπαρκείς και η Αναχρηματοδότηση (υπό τους υφιστάμενους ή τυχόν νέους όρους) δεν
ολοκληρωθεί, οι Δανείστριες Τράπεζες θα δικαιούνται να καταγγείλουν τα Υφιστάμενα ΚΟΔ
και απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία και η Forthnet
Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, με αποτέλεσμα να
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προκύπτει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της
Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, καθώς δύνανται να ληφθούν μέτρα, όπως
αναγκαστική εκτέλεση διά της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (την οποία
ρευστοποίηση η Διοίκηση θα επιδιώξει να αποτρέψει και αποκρούσει ασκώντας τα κατάλληλα
προ τούτο διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα), ή/και έτερα μέτρα εντός του υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου περί αφερεγγυότητας σε βάρος της Εταιρείας, της Forthnet Media και ενδεχομένως
των λοιπών μελών του Ομίλου, όπως κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση εν
λειτουργία ή ειδική διαχείριση.
Κατωτέρω παρατίθεται αυτούσια ανεξάρτητη έκθεση εύλογης διασφάλισης επί της δήλωσης
της Διοίκησης της Εταιρείας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους
επόμενους 12 μήνες, βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000,
από την ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
«Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» και δ.τ. FORTHNET A.E. και το Σύμβουλο
Έκδοσης, ALPHA BANK Α.Ε.
Εξετάσαμε τη Δήλωση Επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης (εφεξής η «Δήλωση»), που
διατυπώνεται από τη διοίκηση της εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. και δ.τ. FORTHNET Α.Ε. (εφεξής η «Διοίκηση»), στην
Eνότητα 4 «Σημείωμα Χρεωστικού Τίτλου» του Ενημερωτικού Δελτίου , που έχει συνταχθεί
στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς Μετατρέψιμων Ομολογιών (εφεξής το «Ενημερωτικό
Δελτίο») της εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. και δ.τ. FORTHNET Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») για την έκδοση του
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την από 21 Ιουνίου 2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Ευθύνη Διοίκησης
Η Διοίκηση της Εταιρείας αφού εξέτασε τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, τις
αναμενόμενες ταμειακές ροές της υπό εξέταση περιόδου, συνεκτιμώντας και την τρέχουσα
οικονομική συγκυρία και την αβεβαιότητα σχετικά με την ολοκλήρωση της
αναχρηματοδότησης του Ομίλου, εξέφρασε την άποψη ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί
για να καλύψει τις τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρείας και των θυγατρικών της (εφεξής ο
«Όμιλος») για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες, όπως αυτό προκύπτει από τις
χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις που η ίδια έχει καταρτίσει σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η κάλυψη των αναγκών αυτών βασίζεται σε μία σειρά παραγόντων που δεν
εξαρτώνται μόνοv από τον Όμιλο.
Η σύνταξη και παρουσίαση της Δήλωσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1 του Παραρτήματος III του υπ’ αριθμόν 809/2004 Κανονισμού (ΕΚ) της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως προβλέπεται από τις παραγράφους 107126, των Προτάσεων της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Αγορών και Κινητών Αξιών
(Committee of European Securities Regulators «CESR») για τη συνεπή εφαρμογή του ως
άνω Κανονισμού σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ενημερωτικά δελτία. Η
Διοίκηση έχει επίσης την ευθύνη για τη συνεπή εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού έκδοσης
Ενημερωτικού Δελτίου, στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς Μετατρέψιμων Ομολογιών της
Εταιρείας, όπως επίσης για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών προβλέψεων του Ομίλου
και των παραδοχών που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση των εν λόγω προβλέψεων. Επίσης,
η Διοίκηση έχει την ευθύνη για τη συνεπή εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού περί έκδοσης
ενημερωτικού δελτίου.
Ευθύνη Ελεγκτή και εύρος διενεργηθείσας εργασίας
Η δική μας ευθύνη είναι η διατύπωση συμπεράσματος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο
Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής
Οικονομικής Πληροφόρησης», για την υπό εξέταση Δήλωση, την υποστήριξη των σχετικών
παραδοχών και, συνεπώς, την μη επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους
επόμενους δώδεκα (12) μήνες, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας. Επιπλέον,
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αξιολογήσαμε την εφαρμογή των «Αρχών για την προετοιμασία δηλώσεων επάρκειας
κεφαλαίου κίνησης» από τη Διοίκηση, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 124-126 των
προαναφερόμενων αναθεωρημένων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών (European Securities and Market Authority «ESMA»).
Σχεδιάσαμε και διενεργήσαμε την εργασία μας με σκοπό να αποκτήσουμε τις πληροφορίες,
αναλύσεις και επεξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες, όπου αυτές ήταν διαθέσιμες,
προκειμένου να αξιολογήσουμε κατά πόσο η Δήλωση συνάδει με τις υιοθετηθείσες
παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης.
Σημειώνεται ότι η υπό εξέταση Δήλωση, οι σχετικές χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις, οι
καταρτισθείσες αναλύσεις ευαισθησίας, καθώς και οι βασικές παραδοχές στις οποίες
βασίστηκαν οι χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις, έχουν διαμορφωθεί με βάση τις τρέχουσες
οικονομικές συνθήκες. Συνεπώς, δεν μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι η πραγματική
διαμόρφωση του κεφαλαίου κίνησης θα είναι αυτή που προβλέπεται από τη Διοίκηση και
σημαντικές αποκλίσεις μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια στην επόμενη περίοδο.
Συμπέρασμα
Με βάση την εξέταση των στοιχείων που μας παρασχέθηκαν για την υποστήριξη των
παραδοχών και, συνεπώς, της μη επάρκειας κεφαλαίου κίνησης, η Διοίκηση εύλογα δηλώνει
ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες δεν επαρκεί για
να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες δραστηριότητές του.
Επίσης από την εξέταση των στοιχείων που μας παρασχέθηκαν, μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η Δήλωση έχει διατυπωθεί κατάλληλα από τη Διοίκηση, με βάση τις
παραδοχές που παρατίθενται στην Eνότητα 4 «Σημείωμα Χρεωστικού Τίτλου» του
Ενημερωτικού Δελτίου, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό ΕΚ 809/2004 και της Αρχές της
CESR για την προετοιμασία δηλώσεων επάρκειας κεφαλαίου κίνησης και τις Προτάσεις της
για τη συνεπή εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού.
Περιορισμός χρήσης
Η παρούσα έκθεση, που απαιτείται από τους Σύμβουλο Έκδοσης, συντάχθηκε για να
ενσωματωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε
άλλο σκοπό.
Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2016
Χρήστος Πελεντρίδης
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 17831
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Χειμάρας 8Β
151 25 Μαρούσι
ΑΜ ΣΟΕΛ 107»
Οι ανωτέρω πληροφόρηση που περιέχεται στην εν λόγω Έκθεση Ελέγχου επί συγκεκριμένων
ενοτήτων ή πινάκων επιλεγμένων οικονομικών πληροφοριών έχουν αναπαραχθεί πιστά και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες
ανακριβείς ή παραπλανητικές.
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Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του
Ομίλου Forthnet
Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία και έχουν
επαληθευτεί από την ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές
Λογιστές Α.Ε. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, παρουσιάζονται
η κεφαλαιακή διάρθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου σύμφωνα με
τα στοιχεία των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
4.2

Η Κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου την 30.6.2016 αναλύεται ως ακολούθως:
Κεφαλαιακή διάρθρωση Ομίλου Forthnet
σε χιλ. €
α. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

30.6.2016

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια με εγγυήσεις (1)
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια με εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακροπρόθεσμων Δανείων με εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
β. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια με εγγυήσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια με εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων (α+β)
γ. Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Ζημίες εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους (γ)

1.418
0
0
(2)

Γενικό Σύνολο (α+β+γ)

324.889
145.651
9.268
481.226
0
0
0
21.775
58.182
79.957
561.183
33.029
300.499
182.094
(689.865)
(174.243)
386.940

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.Για τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω πίνακα έχουν διενεργηθεί
προσυμφωνημένες διαδικασίες από την ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Ε., σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
(1) Για το βραχυπρόθεσμο δάνειο με εξασφαλίσεις (παροχή πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό) έχει
εγγυηθεί η Εταιρεία για το σύνολο του δανείου.
(2) Το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων είναι εξασφαλισμένο ως ακολούθως:
(2.1) Ως προς το Ομολογιακό Δάνειο της Forthnet του έτους 2011 (€40.000 χιλ.):
Το Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίζεται με:
(i) δεύτερης τάξης ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην Forthnet Media Α.Ε.
(«FM»),
(ii) δεύτερης τάξης ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η FM και η Netmed N.V. στην Multichoice Hellas
Α.Ε.Ε.,
(iii) τρίτης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που κατέχει η FM στις Intervision B.V. και Νetmed N.V.,
(iv) σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εταιρείας,
(v) εκχώρηση των απαιτήσεων της Εταιρείας από ασφαλιστικές συμβάσεις και
(vi) ενεχυρίαση τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας.
(2.2) Ως προς το Ομολογιακό Δάνειο της FM του έτους 2008 (€245.000 χιλ.):
Τις υποχρεώσεις της Forthnet Media Α.Ε. υπό το ομολογιακό δάνειο έχει εγγυηθεί η Forthnet Α.Ε., η οποία έχει
παράσχει επίσης ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της Forthnet Media Α.Ε. κυριότητάς της.
(2.3) Ως προς το Ομολογιακό Δάνειο της FMH του έτους 2011 (€50.000 χιλ.):
Η Forthnet έχει εγγυηθεί τις υποχρεώσεις της Forthnet Media Α.Ε. υπό τη σύμβαση του Ομολογιακού της Δανείου και
έχει παράσχει ενέχυρο επί των του συνόλου των μετοχών της που κατέχει στην Forthnet Media Α.Ε.
Το Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίζεται με:
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(i) πρώτης τάξης ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Forthnet Media Α.Ε. («FM») και η Netmed N.V. στην
Multichoice Hellas Α.Ε.Ε.,
(ii) δεύτερης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που κατέχει η FM στις Intervision B.V. και Νetmed N.V.,
(iii) σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της FM,
(iv) εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από ορισμένες συμβάσεις συνεργασίας της FM με την Multichoice
Hellas Α.Ε.Ε.
(v) εκχώρηση των απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις της FM και,
(vi) ενεχυρίαση τραπεζικών λογαριασμών της FM.

Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Ομίλου Forthnet
σε χιλ. €

30.6.2016

Ταμείο

4.035

Δεσμευμένες Καταθέσεις προθεσμίας

3.058

Ρευστότητα (α)

7.094

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (β)
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

63.816
1.418

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων

324.889

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

154.919

Σύνολο βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (γ)

481.225

Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρέος δ=(γ)-(α)-(β)

410.315

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμο χρέος (ε)
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος (δ)+(ε)

0
79.957
79.957
490.272

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία. Για τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω πίνακα έχουν διενεργηθεί
προσυμφωνημένες διαδικασίες από την ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Ε., σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

Στον ανωτέρω πίνακα οι βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του Ομίλου
συμπεριλαμβάνουν τα κονδύλια «Εμπορικές απαιτήσεις», «Προκαταβολές και λοιπές
απαιτήσεις», εκτός των εξόδων επομένων χρήσεων και των προκαταβολών σε προμηθευτές
και «Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες», όπως αυτά προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες
Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Επίσης, οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου συμπεριλαμβάνουν τα κονδύλια
«Προμηθευτές», «Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες», «Βραχυπρόθεσμο μέρος από
δικαιώματα
προγραμμάτων
και
ταινιών»,
«Φόροι
εισοδήματος
πληρωτέοι»,
«Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών», “Λοιπές
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης” και “Δεδουλευμένες και λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», εκτός των υποχρεώσεων από συμφωνίες επιτοκιακού
κινδύνου αντιστάθμισης, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Στις
λοιπές
μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται
τα κονδύλια
«Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών», οι «Λοιπές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» και «Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις», όπως αυτά προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις.
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ενοίκια κτιρίων: Ο Όμιλος έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης για τη
μίσθωση κτιρίου, χώρων γραφείου και γραφείων που χρησιμοποιούνται ως σημεία
παρουσίασης από τους αντιπροσώπους. Οι συμφωνίες αυτές έχουν μέση διάρκεια 5 έως 10
έτη με δυνατότητες ανανέωσης σε ορισμένα από τα συμβόλαια. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις
με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις ενοικίασης κτιρίων στις 30.6.2016 αναλύονται
ως εξής:
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Ενοίκια κτιρίων
σε χιλ. €
Εντός ενός έτους
2-5 έτη
Άνω των 5 ετών
Σύνολο

30.6.2016
2.148
5.373
281
7.802

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Εγγυήσεις: Οι εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, που εκδίδονται από συνεργαζόμενες
τράπεζες για λογαριασμό του Ομίλου και της Εταιρείας, περιέχονται στον παρακάτω πίνακα,
όπως έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2016.
Εγγυήσεις
σε χιλ. €
Καλή εκτέλεση συμβάσεων
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
Λήψη προκαταβολής πληρωμής
Σύνολο

30.6.2016
536
2.719
14
3.269

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και έχουν
επισκοπηθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων με
προμηθευτές κατά την 30 Ιουνίου 2016 ανέρχεται σε επίπεδο Ομίλου στο ποσό των €170,2
εκατ. περίπου και σε επίπεδο Εταιρείας στο ποσό των €55,1 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015:
€162,2 εκατ. και €55,1 εκατ. περίπου αντίστοιχα).
Επιπλέον οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις σχετικά με την συντήρηση
τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων διεθνούς χωρητικότητας (ΟΑ&Μ charges) που αποκτήθηκαν
μέσω μακροπρόθεσμης μίσθωσης, ανέρχονται σε €17,2 εκατ. περίπου (31 Δεκεμβρίου 2015:
€18,7 εκατ. περίπου).
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι μετά την 30.6.2016 και έως την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή στην Κεφαλαιακή
Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου, όπως αυτό
απεικονίστηκε στους παραπάνω πίνακες.
4.3

Λόγοι Έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και Προορισμός
Κεφαλαίων

Δυνάμει της Απόφασης Έκδοσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την
έκδοση του ΜΟΔ για την άντληση μέχρι και €99.087.466,50 το οποίο είναι και το καθαρό
εκτιμώμενο ποσό της έκδοσης, δεδομένου ότι τα έξοδα που συνδέονται με αυτήν θα
καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα της Εταιρείας.
Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως εξής:
α) Για την χρηματοδότηση της Υποχρέωσης Αποπληρωμής συνολικού ύψους €70 εκατ. στο
πλαίσιο της Αναχρηματοδότησης προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας και της
Forthnet Media υπό τα Υφιστάμενα ΚΟΔ. Ειδικότερα, ποσό €21.538.462 θα
χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υποχρέωσης της Fοrhtnet και ποσό €48.462.538 για
την αποπληρωμή υποχρέωσης της FM.Αναφορικά με την εξόφληση της ανωτέρω
υποχρέωσης της FM, τα απαιτούμενα προς τούτο κεφάλαια θα της διοχετευθούν από την
Εταιρεία είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της είτε μέσω διεταιρικού δανείου.
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β) Το υπόλοιπο ποσό ύψους €29.087.466,50 θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των
ταμειακών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το ΜΟΔ καλυφθεί μερικώς και το Διοικητικό Συμβούλιο
πιστοποιήσει τη μερική κάλυψη του ΜΟΔ σύμφωνα με τον Όρο 1.8.4 του Προγράμματος του
ΜΟΔ, τα κεφάλαια που θα έχουν αντληθεί τελικώς θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για την
καταβολή του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού ή οποιουδήποτε ποσού τυχόν απαιτηθεί για την
υλοποίηση της νέας συμφωνίας Αναχρηματοδότησης κατά τα διαλαμβανόμενα σε αυτόν το
όρο, το δε υπόλοιπο, εφόσον υφίσταται, αναμένεται να διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών
του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει την Ε.Χ.Α.Ε. καθώς και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του ΜΟΔ,
σύμφωνα με τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε, και 8/754/14.4.2016 του
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.3.9 του Κανονισμού Χ.Α,. Η
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται
μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών
του Χ.Α.
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση του
προορισμού των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω του ΜΟΔ και για κάθε επιπρόσθετη
σχετική πληροφόρηση θα τηρήσει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται στην
ισχύουσα νομοθεσία.
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται
με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΜΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού 596/2014 και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
4.4

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην
έκδοση του ΜΟΔ

Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εκδότριας και των φυσικών και νομικών
προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση του ΜΟΔ.
Ο Σύμβουλος Έκδοσης δηλώνει ότι δεν έχει συμφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν
σημαντικά την παρούσα έκδοση του ΜΟΔ. Ο Σύμβουλος Έκδοσης δηλώνει ότι θα λάβει
αμοιβές που σχετίζονται με την παρούσα έκδοση του ΜΟΔ (βλ. ενότητα 4.10 «Δαπάνες
έκδοσης» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Περαιτέρω, ο Σύμβουλος Έκδοσης και οι
συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες έχουν συνάψει χρηματοοικονομικές συμβάσεις στα πλαίσια
της συνήθους συναλλακτικής δραστηριότητας της Εταιρείας με εταιρείες του ομίλου ALPHA
BANK οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες: σύμβαση πίστωσης με ανοικτό
αλληλόχρεο λογαριασμό, έκδοση εγγυητικών επιστολών πάσης φύσεως, συμμετοχή στο
κοινά ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της Εταιρείας και της Forthnet Media και σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επιπλέον η Alpha Bank αποτελεί μία εκ των Δανειστριών
Τραπεζών που συμμετέχουν στην Αναχρηματοδότηση, στο πλαίσιο της οποίας, εφόσον
συγκεντρωθεί το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ποσοστό 23,5% αυτού θα χρησιμοποιηθεί για
την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων προς την Αlpha Βank υπό τα υφιστάμενα ΚΟΔ.
Επιπλέον, ο Σύμβουλος Έκδοσης δεν κατέχει μετοχές της Εκδότριας και δεν έχει
οποιαδήποτε συμφωνία με τους Βασικούς Μετόχους, πλην ενδεχόμενων δανειοληπτικών και
χρηματιστηριακών συμβάσεων στα πλαίσια τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Η Δικηγορική Εταιρεία «Δρακόπουλος & Βασαλάκης», δηλώνει ότι δεν συνδέεται και δεν
διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρείες (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920).

285

Τέλος, η ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε,
δηλώνει ότι τόσο αυτή, όσο και οι εταίροι της, δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε
συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες πέραν της
ιδιότητάς τους ως ανεξάρτητοι τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας και ορισμένων εκ των
θυγατρικών της.
4.5

Γενικά στοιχεία της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Δυνάμει της από 28.6.2011 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ 7058/22.7.2011, ανανεώθηκε για μία πενταετία η
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου
από την Εκδότρια για ποσό που δεν υπερβαίνει τα €183.408.962,32, σύμφωνα με το άρθρο
3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Δυνάμει της Απόφασης Έκδοσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την
έκδοση του ΜΟΔ σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, το Ν. 3156/2003 και τις
λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και του Καταστατικού, συνολικού ύψους έως
και €99.087.466,50, με την έκδοση έως και 330.291.555 Mετατρέψιμων Ομολογιών, με
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ως προς το σύνολο των Μετατρέψιμων
Ομολογιών που θα εκδοθούν, με αναλογία τρεις (3) Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε μία (1)
Υφιστάμενη Μετοχή στην Τιμή Έκδοσης. Η απώτατη προθεσμία καταβολής του ΜΟΔ
ορίσθηκε σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Έκδοσης. Αυτή η
προθεσμία ξεκινά στις 22.6.2016 και λήγει στις 24.10.2016, κατ’ άρθρα 240 επ. ΑΚ. Η
Απόφαση Έκδοσης καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 13.7.2016 με αριθμό
καταχώρησης 694278 σύμφωνα με την από 14.7.2016 Ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 75359.
Σημειώνεται ότι η WIND έχει θέσει ζήτημα νομιμότητας της Απόφασης Έκδοσης, ισχυριζόμενη
ότι αυτή η απόφαση αντιβαίνει στο άρθρο 13 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 5 παρ.
4 του Καταστατικού, λόγω του ότι, κατά την ημερομηνία της Απόφασης Έκδοσης, τα
αποθεματικά της Εταιρείας υπερέβαιναν το ένα τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας και, επομένως, απαιτούνταν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για
την έκδοση του ΜΟΔ, λαμβανόμενη σύμφωνα με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία των
άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία έχει αντικρούσει εγγράφως τους σχετικούς ισχυρισμούς της WIND, κοινοποιώντας
την απάντησή της στις αρμόδιες υπηρεσίες και αναφέροντας ότι δεν υφίσταται θέμα
νομιμότητας καθώς κατά την ημερομηνία λήψης της Απόφασης Έκδοσης, το άθροισμα των
αποθεματικών της Εταιρείας που λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 13 παρ. 4
του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού, δεν υπερέβαινε το ένα
τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Ειδικότερα, η Eταιρεία
επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, γνωμοδοτήσεις καθηγητών εμπορικού δικαίου και
τεχνοοικονομική ανάλυση εγνωσμένης ελεγκτικής εταιρείας. Συναφώς επισημαίνεται ότι, στις
13.7.2016, η Απόφαση Έκδοσης καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό
Αριθμό Καταχώρισης 694278 από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Σχετικά με τα ανωτέρω, ο Νομικός Ελεγκτής με την από 13.9.2016 Συμπληρωματική
Επιστολή του, η οποία είναι στην διάθεση του επενδυτικού κοινού, αναφέρει:
«Ο Νομικός Ελεγκτής, αφού έχει λάβει γνώση και αξιολογήσει νομικά τα στοιχεία που τέθηκαν
υπόψη του θεωρεί ότι δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για την έκδοση του ΜΟΔ, την οποία
θεωρεί νόμιμη, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο πόρισμά του.»
Το επιτόκιο του ΜΟΔ ορίσθηκε σε 1% ετησίως και η διάρκεια του σε εννέα (9) έτη από την
Ημερομηνία Έκδοσης. Στην Ημερομηνία Αποπληρωμής, η Εκδότρια θα αποδώσει σε κάθε
Ομολογιούχο, κατόπιν προσκόμισης από αυτόν ονομαστικής βεβαίωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ποσό
€0,33 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, ήτοι το 110% της Τιμής Έκδοσης και τους αναλογούντες
τόκους από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την Ημερομηνία Λήξης. Η απόδοση
κατά τη λήξη (Yield to Maturity) διαμορφώνεται σε 2,03%. Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες
χορηγούν στους Ομολογιούχους το Δικαίωμα Μετατροπής, ήτοι το δικαίωμα να ζητούν τη
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μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολογιών τους σε Νέες Μετοχές κατά το Λόγο Μετατροπής
και την Τιμή Μετατροπής κατά τις Ημερομηνίες Μετατροπής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στο Πρόγραμμα (βλ. Ενότητα 4.5.1 «Συνοπτικοί Όροι του ΜΟΔ» και 4.5.2 «Το Πρόγραμμα
του ΜΟΔ»).
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα είναι άυλες και θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.,
εφόσον η εισαγωγή εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΧΑΕ. Η Εκδότρια δεν έχει υποβάλει
ούτε προτίθεται να υποβάλλει στο άμεσο μέλλον αίτηση εισαγωγής των Μετατρέψιμων
Ομολογιών σε αγορές του εξωτερικού. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα είναι ο τίτλος
μιας (1) ακέραιας Μετατρέψιμης Ομολογίας. Η τήρηση του αρχείου των Μετατρέψιμων
Ομολογιών, καθόσον χρόνο θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., θα διενεργείται από την
«ΕΛ.Κ.Α.Τ.» υπό την ιδιότητα του διαχειριστή του Σ.Α.Τ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.T.
Το νόμισμα των Μετατρέψιμων Ομολογιών είναι το Ευρώ. Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα
είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και διαπραγματεύσιμες. Η διαπραγμάτευση και η εκκαθάριση
των συναλλαγών επί των Μετατρέψιμων Ομολογιών θα διενεργείται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, τον Κανονισμό Χ.Α., τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τον Κανονισμό
Σ.Α.Τ. Για όσο χρόνο οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.,
Ομολογιούχοι και συνεπώς δικαιούχοι των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις
Μετατρέψιμες Ομολογίες λογίζονται μόνο τα πρόσωπα που βεβαιώνονται ως δικαιούχοι των
Μετατρέψιμων Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βεβαίωσης.
Οι Νέες Μετοχές, εφόσον εκδοθούν κατόπιν άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής, θα
εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς με δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των Δικαιούχων με αναλογία τρεις (3) Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε μία
(1) Υφιστάμενη Μετοχή και, σε περίπτωση Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών, με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
συμπεριλαμβανομένης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Περαιτέρω, δυνάμει της Απόφασης
Έκδοσης, στους Δικαιούχους που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησής
τους, παρέχεται το Δικαίωμα Προεγγραφής, ήτοι το δικαίωμα να προεγγραφούν για την
απόκτηση Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών χωρίς περιορισμό, με ανώτατο όμως όριο το
σύνολο των εκδοθησόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών στην Τιμή Έκδοσης. (βλ. αναλυτικά
ενότητες 4.5.2. «Το Πρόγραμμα του ΜΟΔ», 4.6.4 «Σενάρια Έκδοσης και Επιστροφή
Κεφαλαίων», 4.6.5 «Μερική Κάλυψη» και 4.6.6 «Δικαίωμα Υπαναχώρησης» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου).
Σε περίπτωση ματαίωσης της έκδοσης του ΜΟΔ, άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης
σύμφωνα τον Όρο 1.8.4 του Προγράμματος ή άλλως κατ’ άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, ή εάν
δεν ικανοποιηθεί ή ικανοποιηθεί μερικώς το Δικαίωμα Προεγγραφής, τα κεφάλαια που θα
έχουν καταβληθεί από τους οικείους επενδυτές και δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την
απόκτηση, κατά περίπτωση, Μετατρέψιμων Ομολογιών ή Αδιάθετων Μετατρέψιμων
Ομολογιών, θα τους επιστραφούν άτοκα. Επιστροφή κεφαλαίων με την καταβολή μετρητών
δεν θα είναι εφικτή (βλ. αναλυτικά ενότητα 4.6.4.1 «Σενάρια Έκδοσης - Περιπτώσεις
Ματαίωσης του ΜΟΔ» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).
Η προσαρμογή της τιμής των Υφιστάμενων Μετοχών λόγω της έκδοσης του ΜΟΔ, θα γίνει
σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α. και την Απόφαση 26.
Πέρα από την αίτηση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Μετατρέψιμων Ομολογιών
στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του
Χ.Α., η Εταιρεία θα υποβάλλει σχετική αίτηση στην ΕΧΑΕ για την απόκτηση κωδικού ISIN των
Μετατρέψιμων Ομολογιών.
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4.5.1

Συνοπτικοί Όροι του ΜΟΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εκδότρια

Είδος Δανείου
Ποσό Δανείου

Σκοπός του ΜΟΔ
Πρόγραμμα του ΜΟΔ
Επιτόκιο

Περίοδος Εκτοκισμού
Διάρκεια του ΜΟΔ
Τιμή
Αποπληρωμής
Μετατρέψιμων
Ομολογιών

Ημερομηνία Έκδοσης
Ημερομηνία
Αποπληρωμής
Τύπος και Μορφή
Μετατρέψιμων
Ομολογιών
Ονομαστική Αξία
Μετατρέψιμης
Ομολογίας
Τιμή Έκδοσης των
Μετατρέψιμων
Ομολογιών
Νόμισμα Μετατρέψιμων
Ομολογιών
Μετοχές (στις οποίες
μετατρέπονται οι
Μετατρέψιμες
Ομολογίες)
Μεταβίβαση Μετατρέψιμων
Ομολογιών
Αριθμός Ομολογιών
Κλάσματα
Μετατρέψιμων
Ομολογιών
Πιστοληπτική
διαβάθμιση
Πληρωμές προς τους
Ομολογιούχους

Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών
Ανώνυμη Εταιρεία
Έντοκο ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε νέες κοινές ονομαστικές
μετοχές της Εκδότριας (άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και
άρθρο 8 του Ν. 3156/2003)
Μέχρι και ενενήντα εννέα εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες
τετρακόσια εξήντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά (€99.087.466,50)
Εξόφληση υφιστάμενων δανεικών υποχρεώσεων ύψους εβδομήντα
εκατομμυρίων Ευρώ (€70.000.000) και κάλυψη αναγκών για κεφάλαιο
κίνησης του Ομίλου
Εκδίδεται από την Εκδότρια και περιέχει όλους τους όρους του ΜΟΔ
κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3156/2003
Ένα τοις εκατό (1%) ετησίως
Τριμηνιαία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και καταβολή την 31.03,
την 30.06, την 30.09 και την 31.12 εκάστου έτους από την Ημερομηνία
Έκδοσης
Εννέα (9) έτη από την Ημερομηνία Έκδοσης

€0,33 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, ήτοι 110% της Τιμής Έκδοσης,
καταβαλλόμενη κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής
Η ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και
δύναται να συμπίπτει με την ημερομηνία πιστοποίησης της κάλυψης του
ΜΟΔ, να προηγείται ή να έπεται αυτής
Μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Διάρκειας
Ονομαστικές άυλες Μετατρέψιμες Ομολογίες. Θα υποβληθεί αίτηση γα
την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση
στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος τα
Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

€0,30

€0,30 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία
Ευρώ

Μία (1) νέα, κοινή, άυλη, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή της Εταιρείας,
ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες
Μέχρι και 330.291.555
Κλάσματα Μετατρέψιμων Ομολογιών δεν θα εκδοθούν.

Δεν υφίσταται πιστοληπτική διαβάθμιση
Πληρωμή της Τιμής Αποπληρωμής και τόκων των Μετατρέψιμων
Ομολογιών θα γίνεται στα πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στο
Σ.Α.Τ. κατά τη σχετική ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ημερομηνίες Μετατροπής
των Μετατρέψιμων
Ομολογιών σε Νέες
Μετοχές

date).
Τριάντα ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ήτοι 30
ημέρες μετά την 31.03, την 30.06, την 30.09 και την 31.12. κάθε έτους
από την Ημερομηνία Έκδοσης.

Τιμή Μετατροπής και
Λόγος Μετατροπής των
Μετατρέψιμων Ομολογιών
σε Κοινές Μετοχές

€0,30 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία. Μία (1) Νέα Μετοχή ανά μία (1)
Μετατρέψιμη Ομολογία. Σε περίπτωση επέλευσης εταιρικών γεγονότων,
η Τιμή Μετατροπής και ο Λόγος Μετατροπής θα αναπροσαρμόζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διατηρούνται ακέραια τα
δικαιώματα των Ομολογιούχων.

Τρόπος Ασκήσεως του
Δικαιώματος Μετατροπής

Υποβολή Αίτησης Μετατροπής είτε απευθείας στην Εταιρεία είτε μέσω
του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

Σε περίπτωση μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών σε Νέες
Μετοχές, σύμφωνα με τους Όρους, οφείλονται τόκοι για την περίοδο
από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την Ημερομηνία
Μετατροπής, ενώ αποσβέννυται η υποχρέωση της Εκδότριας να
καταβάλει το κεφάλαιο και την Απόδοση των Μετατρέψιμων Ομολογιών
ως προς τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Μετατροπής.
Με την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής, οι Μετατρέψιμες
Ομολογίες ως προς τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Μετατροπής
ακυρώνονται και επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εκδότριας ίση με την συνολική ονομαστική αξία των Μετατρέψιμων
Ομολογιών που μετατράπηκαν σε Νέες Μετοχές.
Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής και σύμφωνα με τους
εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς η Εκδότρια θα καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια και θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες ώστε να διασφαλίσει το συντομότερο δυνατόν την πίστωση και
έγκριση της έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των Νέων Μετοχών
που θα προκύψουν από τη μετατροπή των αντίστοιχων Μετατρέψιμων
Ομολογιών. Ειδικότερα, οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν μετά την
άσκηση των Δικαιωμάτων Μετατροπής θα πιστωθούν, σε λογιστική
μορφή στο λογαριασμό Σ.Α.Τ. του αντίστοιχου Ομολογιούχου που
γνωστοποιείται στη σχετική αίτηση μετατροπής, το αργότερο κατά την
έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη ημέρα κατά την οποία
ξεκινά η διαπραγμάτευση αυτών των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. το
αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την έγκριση της
εισαγωγής τους από το Χ.Α. Προς το παρόν, στον Κανονισμό Χ.Α. δεν
προβλέπονται προθεσμίες για την έγκριση της εισαγωγής μετά την
υποβολή της σχετικής αίτησης.

Συνέπειες Μετατροπής
Μετατρέψιμων
Ομολογιών σε Νέες
Μετοχές

Δικαίωμα Πρόωρης
Αποπληρωμής και
Προαιρετικής
Επαναγοράς του Εκδότη

Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της μετατροπής θα είναι
πλήρως αποπληρωμένες και θα κατατάσσονται από κάθε άποψη
συμμέτρως με τις πλήρως αποπληρωμένες κοινές μετοχές της
Εκδότριας που θα έχουν εκδοθεί κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία
Καταχώρησης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου και με εξαίρεση όποια δικαιώματα, διανομές
κερδών ή πληρωμές ως προς τα οποία η ημερομηνία προσδιορισμού
δικαιούχων προηγείται της Ημερομηνίας Καταχώρισης.
Ο Εκδότης δικαιούται να προπληρώσει ή/και, σύμφωνα με το άρθρο 2,
παράγραφος 2 του Ν. 3156/2003, να επαναγοράσει, ολικώς ή μερικώς,
Μετατρέψιμες Ομολογίες για τις οποίες δεν θα έχει ασκηθεί το Δικαίωμα
Μετατροπής, με σκοπό τη μείωση των υποχρεώσεών του από το ΜΟΔ
Η Εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης, ολικής ή μερικής,
αποπληρωμής σε κάθε ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης ενημέρωσης των Ομολογιούχων, του Πληρεξουσίου
Καταβολών, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Χ.Α. με
δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. τουλάχιστον δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες πριν από την πρόωρη αποπληρωμή και
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γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.
Σε περίπτωση πρόωρης μερικής αποπληρωμής του ΜΟΔ, η πρόωρη
αποπληρωμή θα αφορά ποσό που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό
Μετατρέψιμων Ομολογιών ο οποίος θα κατανέμεται μεταξύ των
Ομολογιούχων κατά τον λόγο συμμετοχής της στο ΜΟΔ. Σε περίπτωση
που ο αριθμός των Μετατρέψιμων Ομολογιών της ή περισσοτέρων
Ομολογιούχων που πρόκειται να προπληρωθούν μερικώς είναι μη
ακέραιος, η μερική πρόωρη αποπληρωμή θα πραγματοποιείται μετά
από στρογγυλοποίηση των μεγαλυτέρων κλασματικών δικαιωμάτων
στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό μέχρι συμπληρώσεως του
συνολικού αριθμού των Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα
αποπληρωθούν κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική
απόφαση της Εκδότριας.
Στην περίπτωση της ως άνω πρόωρης αποπληρωμής, η Εκδότρια θα
αποδίδει στους Ομολογιούχους, πέραν του κεφαλαίου και της
Απόδοσης που αντιστοιχεί της Μετατρέψιμες Ομολογίες που
προπληρώνει, και τους αναλογούντες δεδουλευμένους τόκους επί
αυτών από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την ημερομηνία
που πραγματοποιείται η πρόωρη αποπληρωμή.
Στην πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν οι Ομολογιούχοι που είναι
εγγεγραμμένοι στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημερομηνία της
οικείας ετήσιας επετείου από την Ημερομηνία Έκδοσης υπό την
προϋπόθεση μη άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής, ως ορίζεται
κατωτέρω.
Η Εκδότρια δικαιούται κατά την κρίση της να επαναγοράσει ολικώς ή
μερικώς Μετατρέψιμες Ομολογίες για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί
Δικαίωμα Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2 και 3
του Νόμου με σκοπό τη μείωση των υποχρεώσεών της από το ΜΟΔ. Το
Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς μπορεί να ασκηθεί μέχρι την
εργάσιμη μέρα που προηγείται της Ημερομηνίας Λήξης. Μετατρέψιμες
Ομολογίες που τυχόν επαναγορασθούν κατά τα ανωτέρω, θα
ακυρώνονται και δε θα επανεκδίδονται.
Το Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς δύναται να ασκείται υπό τους
περιορισμούς του νόμου κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου και κατόπιν προσήκουσας προηγούμενης ενημέρωσης των
Ομολογιούχων, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του
Πληρεξουσίου Καταβολών.

Έξοδα

Τυχόν αμοιβές, έξοδα, κόστη, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις που
επιβάλλονται στους Ομολογιούχους για την άσκηση ατομικά των
δικαιωμάτων του ΜΟΔ, συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος
Μετατροπής, θα επιβαρύνουν τους Ομολογιούχους.

Δίκαιο Δωσιδικία

Ελληνικό δίκαιο –Δικαστήρια της Αθήνας

Οργάνωση
Ομολογιούχων σε
Ομάδα

Οι Ομολογιούχοι θα
οργανωμένοι σε ομάδα

Πληρεξούσιος Καταβολών
και Εκπρόσωπος
Ομολογιούχων

ασκούν

τα

δικαιώματά

τους

συλλογικά,

Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες δεν θα εξασφαλίζονται με εμπράγματη ή
άλλη ασφάλεια και θα κατατάσσονται συμμέτρως μεταξύ τους και με τις
λοιπές δανειακές υποχρεώσεις της Εκδότριας, υπό την επιφύλαξη, σε
περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, τυχόν προνομίων που
προκύπτουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας και των εξασφαλίσεων
που έχουν δοθεί ή πρόκειται να δοθούν για τις λοιπές δανειακές
υποχρεώσεις.
Εξασφαλίσεις - Κατάταξη

Σε περίπτωση πτώχευσης της Εκδότριας ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε
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βάρος της, οι Ομολογιούχοι θα ικανοποιούνται μετά από τους δανειστές
που κατέχουν γενικό ή ειδικό προνόμιο και συμμέτρως με όλους τους
υπόλοιπους εγχειρόγραφους δανειστές της.
Η επέλευση οιουδήποτε των κατωτέρω αναφερομένων γεγονότων θα
παρέχει το δικαίωμα, αλλά δεν θα υποχρεώνει, τους Ομολογιούχους να
καταγγείλουν το ΜΟΔ προ της συμβατικής λήξεώς του κατόπιν
απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων με απαρτία και
πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 της συνολικής ονομαστικής αξίας των
ανεξόφλητων Μετατρέψιμων Ομολογιών:
(α) αν η Εκδότρια δεν καταβάλλει, εμπροθέσμως και προσηκόντως,
οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες,
(β) αν η Εκδότρια παραβεί οποιαδήποτε ουσιώδη υποχρέωση που
αναλαμβάνει με τους όρους του ΜΟΔ, ως εκάστοτε ισχύουν και η
παράβαση αυτή δεν αποκατασταθεί εντός 1 μηνός από την έγγραφη
γνωστοποίησή της από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων προς την
Εκδότρια,
(γ) αν έχει τελεσιδικήσει απόφαση για λύση ή έχει γίνει ανάκληση της
αδείας συστάσεως της Εκδότριας,
(δ) εάν τελεσιδικήσει απόφαση για υπαγωγή της Εκδότριας σε
διαδικασία πτωχεύσεως ή για θέση της Εκδότριας υπό ειδική ή άλλη
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή σε άλλη διαδικασία που
προβλέπεται για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής κατάστασης
υπόχρεους, αντίστοιχη με εκείνη της πτωχεύσεως, ή εάν υποβληθεί
δήλωση της Εκδότριας ότι παύει τις πληρωμές της.
(ε) εάν καταγγελθούν οι υφιστάμενες ή μέλλουσες συμβάσεις
κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων που έχει ή πρόκειται να συνάψει
η Εκδότρια ή/και η θυγατρική της, Forthnet Media A.E., με ημεδαπά
πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον δεν έχουν ανασταλεί, αρθεί ή ματαιωθεί τα
έννομα αποτελέσματα μια τέτοιας καταγγελίας.

Γεγονότα Καταγγελίας

4.5.2

Σε περίπτωση καταγγελίας του ΜΟΔ, οι υποχρεώσεις της Εκδότριας
από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες και
απαιτητές.

Το Πρόγραμμα του ΜΟΔ

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων του ΜΟΔ σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 και
εγκρίθηκε δυνάμει της Απόφασης Έκδοσης σε συνδυασμό με τις από 25.7.2016 και
13.9.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το κείμενο του Προγράμματος έχει ως
εξής:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3156/2003
ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Κατόπιν της εξουσιοδότησης που του έχει δοθεί δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2011 απόφασης
της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εκδότρια»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ενέκρινε
στις 21 Ιουνίου 2016 την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κεφαλαίου έως και
€99.087.466,50 με λήξη εννέα έτη μετά από την Ημερομηνία Έκδοσης (όπως ορίζεται
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κατωτέρω), με την έκδοση ομολογιών, οι οποίες είναι μετατρέψιμες σε Νέες Μετοχές (όπως
ορίζονται κατωτέρω) (οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»). Οι όροι έκδοσης των Μετατρέψιμων
Ομολογιών (οι «Όροι») παρατίθενται πλήρως στο παρόν έγγραφο που συνιστά το πρόγραμμα
του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (το «Πρόγραμμα») υπό την έννοια της παραγράφου 4
του άρθρου 1 του Νόμου 3156/2003 (ο «Νόμος»). Το Πρόγραμμα είναι δεσμευτικό για τους
Ομολογιούχους (όπως ορίζονται κατωτέρω) και για οποιονδήποτε διάδοχό τους ή άλλο
πρόσωπο που έλκει δικαιώματα ως Ομολογιούχος και οποιονδήποτε διάδοχό του.
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες είναι μετατρέψιμες με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω σε
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας ονομαστικής αξίας και
τιμής έκδοσης €0,30 η καθεμιά (οι «Νέες Μετοχές»).
Οποιαδήποτε αναφορά στους Όρους, στο Πρόγραμμα και στη Σύμβαση Ορισμού
Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (όπως ορίζεται κατωτέρω)
νοείται όπως οι Όροι, το Πρόγραμμα και η Σύμβαση Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και
Εκπροσώπου των Ομολογιούχων νομίμως τροποποιούμενα, συμπληρούμενα ή
αντικαθιστάμενα εκάστοτε ισχύουν. Αναφορές σε οποιονδήποτε έγγραφο κανόνα
πρωτογενούς ή παραγώγου δικαίου θα θεωρούνται ως αναφορές στον οικείο κανόνα ως
εκάστοτε ισχύει.
Εκτός εάν συνάγεται άλλως από το περιεχόμενο, οι λέξεις που αναφέρονται στον ενικό αριθμό
περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, οι αναφορές σε οποιοδήποτε γένος
περιλαμβάνουν και τα λοιπά γένη και οι αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά
πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα και
συμπράξεις, σε κάθε περίπτωση είτε διαθέτουν χωριστή νομική προσωπικότητα είτε όχι.

1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

1.1

Εκδότρια

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«FORTHNET A.E.», με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 77127927000 και έδρα στο
Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.
1.2

Είδος Δανείου

Έντοκο ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε Νέες Μετοχές βάσει του άρθρου 3α του Κ.Ν.
2190/1920 και του άρθρου 8 του Νόμου (το «ΜΟΔ»).
1.3

Ύψος ΜΟΔ

Έως και ενενήντα εννέα εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και
πενήντα λεπτά (€99.087.466,50).
1.4

Σκοπός ΜΟΔ

Η εξόφληση (α) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ύψους είκοσι ενός εκατομμυρίων
πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€21.538.462) της
Εκδότριας που απορρέουν από δύο κοινά, εμπραγμάτως εξασφαλισμένα, κοινοπρακτικά
ομολογιακά δάνεια ύψους εκατόν είκοσι εκατομμυρίων Ευρώ (€120.000.000) και σαράντα
εκατομμυρίων Ευρώ (€40.000.000), αντίστοιχα, που έχουν εκδοθεί από αυτήν με την εγγύηση
της θυγατρικής της, Forthnet Media A.E. (η «FM»), και (β) υφιστάμενων δανειακών
υποχρεώσεων ύψους σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων
πεντακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ (€48.461.538) της FM που απορρέουν από δύο κοινά,
εμπραγμάτως εξασφαλισμένα, κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια ύψους διακοσίων σαράντα
πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€245.000.000) και πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€50.000.000),
αντίστοιχα, που έχουν εκδοθεί από αυτήν με την εγγύηση της Εκδότριας, ήτοι συνολικά
εβδομήντα εκατομμύρια Ευρώ (€70.000.000), στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης (η
«Αναχρηματοδότηση») των ανωτέρω κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων (τα
«Υφιστάμενα ΚΟΔ») και η κάλυψη αναγκών για κεφάλαιο κίνησης της Εκδότριας και των
ελεγχόμενων, άμεσα ή έμμεσα, από αυτήν επιχειρήσεων (από κοινού με την Εκδότρια, ο
«Όμιλος»).
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1.5

Τύπος και Μορφή Μετατρέψιμων Ομολογιών

Ονομαστικές άυλες ομολογίες μετατρέψιμες σε Νέες Μετοχές. Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα
εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού
Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») κατόπιν απόφασης
του αρμοδίου οργάνου της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη
Εταιρεία Συμμετοχών (η «ΕΧΑΕ»), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα
νομοθεσία και ο κανονισμός λειτουργίας του Χ.Α. (ο «Κανονισμός Χ.Α.»). Το νόμισμα των
Μετατρέψιμων Ομολογιών είναι το Ευρώ.
1.6

Αριθμός και Ονομαστική Αξία Μετατρέψιμων Ομολογιών

Έως και τριακόσια τριάντα εκατομμύρια, διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες, πεντακόσιες πενήντα
πέντε (330.291.555) Μετατρέψιμες Ομολογίες, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ
(€0,30) η κάθε μία. Δεν προβλέπεται η έκδοση κλασμάτων Μετατρέψιμων Ομολογιών.
1.7

Τιμή Έκδοσης Μετατρέψιμων Ομολογιών

Η τιμή έκδοσης ανέρχεται σε τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) για κάθε μία Μετατρέψιμη
Ομολογία, δηλαδή σε ποσοστό 100% της ονομαστικής της αξίας (η «Τιμή Έκδοσης»).
1.8

Κάλυψη των Μετατρέψιμων Ομολογιών

1.8.1 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα καλυφθούν μέσω δημόσιας προσφοράς (κατά την
έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ) με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των
υφιστάμενων μετόχων της Εκδότριας και, σε περίπτωση Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών
(όπως ορίζονται κατωτέρω), με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εκδότριας, συμπεριλαμβανομένης ιδιωτικής τοποθέτησης στην Ελλάδα και
στην αλλοδαπή (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την
έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ) σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την
έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ) και σε έτερους «ειδικούς θεσμικούς
αγοραστές» (qualified institutional buyers) που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, σύμφωνα με
τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, του άρθρου 3, παρ. 2 (α), (β) και (γ)
του Ν. 3401/2005, του άρθρου 3, παρ. 2 (α), (β) και (γ) της εν λόγω οδηγίας και των διατάξεων
της εφαρμοστέας αλλοδαπής νομοθεσίας (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).
1.8.2 Η Εκδότρια θα καταρτίσει και θα διαθέσει, κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερωτικό δελτίο για την δημόσια προσφορά και
την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).
1.8.3 Εάν η Εκδότρια αντλήσει μέσω του ΜΟΔ λιγότερα από €99.087.466,50, αλλά
τουλάχιστον €70.000.000, τα €70.000.000 θα διατεθούν κατά τα διαλαμβανόμενα υπό 1.4
ανωτέρω, ενώ το υπερβάλλον ποσό θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου σε
κεφάλαιο κίνησης. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας θα
πιστοποιήσει τη μερική κάλυψη του ΜΟΔ κατά τα άρθρα 3α παράγραφος 3 και 13α
παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
1.8.4 Σε περίπτωση που η Εκδότρια αντλήσει μέσω του ΜΟΔ λιγότερα από €70.000.000,
προτίθεται να ζητήσει την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της Αναχρηματοδότησης υπό το
φως και του ποσού των κεφαλαίων που θα έχουν αντληθεί, στοχεύοντας στην ολοκλήρωση
της σχετικής διαδικασίας εντός δέκα πέντε ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων το Διοικητικό
Συμβούλιο θα απόσχει από την πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων που θα έχουν
αντληθεί μέσω του ΜΟΔ. Με την ολοκλήρωση της επαναδιαπραγμάτευσης, η Εκδότρια θα
ενημερώσει σχετικώς το επενδυτικό κοινό μέσω ανακοίνωσης. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία
επί νέων όρων Αναχρηματοδότησης, η έκδοση του ΜΟΔ θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια που θα
έχουν δεσμεύσει οι εγγραφέντες επενδυτές θα τους επιστραφούν άτοκα. Εάν επιτευχθεί
συμφωνία επί νέων όρων Αναχρηματοδότησης, η Εκδότρια θα εκδώσει συμπλήρωμα του
Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τους νέους αυτούς όρους και οι
εγγραφέντες επενδυτές θα δικαιούνται να υπαναχωρήσουν εντός δύο εργάσιμων ημερών από
τη δημοσίευση του συμπληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005. Εντός δύο
εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας θα εκτιμήσει την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί υπό
το πρίσμα των νέων όρων Αναχρηματοδότησης, του ποσού που θα έχει αντληθεί τελικώς
μέσω του ΜΟΔ και των εν γένει προοπτικών του Ομίλου, και θα αποφασίσει, κατά τη
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διακριτική ευχέρειά του, είτε τη ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ είτε την πιστοποίηση της
μερικής κάλυψής του, κατά τα άρθρα 3α παράγραφος 3 και 13α παράγραφος 1 του Κ.Ν.
2190/1920 και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
1.9

Περίοδος Κάλυψης και Καταβολής

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας της 21ης Ιουνίου 2016,
της 25ης Ιουλίου 2016 και της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, η περίοδος κάλυψης των Μετατρέψιμων
Ομολογιών δια της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής
(όπως ορίζονται κατωτέρω) θα διαρκεί δεκαπέντε ημέρες , με ταυτόχρονη καταβολή από κάθε
εγγραφέντα του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Μετατρέψιμες Ομολογίες για τις
οποίες εγγράφεται (της περιόδου αυτής δυναμένης να παρατείνεται με νεώτερη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας), με απώτατη προθεσμία κάλυψης και καταβολής του
ΜΟΔ τέσσερις (4) μήνες από την ως άνω απόφαση της 21ης Ιουνίου 2016. Η Εκδότρια θα
ανακοινώσει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κάλυψης σύμφωνα με
τον Κανονισμό Χ.Α.
1.10

Εισαγωγή Μετατρέψιμων Ομολογιών στο Χ.Α.

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Κατηγορία
Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., εφόσον η
εισαγωγή εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα τα ΕΧΑΕ. Η Εκδότρια δεν έχει υποβάλει ούτε
προτίθεται να υποβάλλει στο άμεσο μέλλον αίτηση εισαγωγής των Μετατρέψιμων Ομολογιών
σε αγορές του εξωτερικού. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα είναι ο τίτλος μιας (1)
ακέραιας Μετατρέψιμης Ομολογίας. Η τήρηση του αρχείου των Μετατρέψιμων Ομολογιών,
καθόσον χρόνο θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., θα διενεργείται από την «Ελληνικό Κεντρικό
Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (« ΕΛ.Κ.Α.Τ.») υπό την ιδιότητα του διαχειριστή του
Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Σ.Α.T. (ο
«Κανονισμός Σ.Α.Τ.»). Η διαπραγμάτευση και η εκκαθάριση των συναλλαγών επί των
Μετατρέψιμων Ομολογιών θα διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον
Κανονισμό Χ.Α., τον κανονισμό εκκαθάρισης συναλλαγών επί κινητών αξιών σε λογιστική
μορφή και τον Κανονισμό Σ.Α.Τ. Για όσο χρόνο οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα
διαπραγματεύονται στο Χ.Α., ομολογιούχοι και συνεπώς δικαιούχοι των δικαιωμάτων που
απορρέουν από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες λογίζονται μόνο τα πρόσωπα που βεβαιώνονται
ως δικαιούχοι των Μετατρέψιμων Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
βεβαίωσης (οι «Ομολογιούχοι»).
1.11

Ημερομηνία Έκδοσης

Η ημερομηνία την οποία θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας και η οποία
δύναται να συμπίπτει με την ημερομηνία πιστοποίησης της κάλυψης του ΜΟΔ, να προηγείται ή
να έπεται αυτής (η «Ημερομηνία Έκδοσης»). Η Εκδότρια θα ανακοινώσει την Ημερομηνία
Έκδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α.
1.12

Ημερομηνία Λήξης

Η ένατη επέτειος της Ημερομηνίας Έκδοσης (η «Ημερομηνία Λήξης»). Πρόωρη λήξη του
ΜΟΔ δύναται να επέλθει ιδίως σε περίπτωση καταγγελίας του ΜΟΔ, ολικής πρόωρης
αποπληρωμής του ΜΟΔ σύμφωνα με τον Όρο 3.4, μετατροπής του συνόλου των
Μετατρέψιμων Ομολογιών ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακύρωσης του συνόλου των
Μετατρέψιμων Ομολογιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.
1.13

Ημερομηνία Αποπληρωμής

Η εργάσιμη ημέρα που έπεται της Ημερομηνίας Λήξης (η «Ημερομηνία Αποπληρωμής»).
Στην Ημερομηνία Αποπληρωμής, η Εκδότρια θα αποδώσει σε κάθε Ομολογιούχο, κατόπιν
προσκόμισης από αυτόν ονομαστικής βεβαίωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ποσό €0,33 ανά Μετατρέψιμη
Ομολογία, ήτοι το 110% της Τιμής Έκδοσης (η «Απόδοση»), και τους αναλογούντες τόκους
από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.
1.14

Επιτόκιο

Επί του συνόλου του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του ΜΟΔ θα υπολογίζεται τόκος με
σταθερό επιτόκιο ανερχόμενο σε ποσοστό 1% ετησίως.
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1.15

Μεταβίβαση

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες χρηματιστηριακώς ή
εξωχρηματιστηριακώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κανονισμό Χ.Α. και τον
Κανονισμό Σ.Α.Τ. Η μεταβίβαση θα ισχύει έναντι του Πληρεξουσίου Καταβολών και του
Εκπροσώπου των Ομολογιούχων από την έγγραφη γνωστοποίηση της καταχώρισής της στο
Σ.Α.Τ.
1.16

Καταγγελία

1.16.1 Η επέλευση οιουδήποτε των κατωτέρω αναφερομένων γεγονότων καταγγελίας,
ανεξαρτήτως γενεσιουργού λόγου, θα παρέχει το δικαίωμα, αλλά δεν θα υποχρεώνει, τους
Ομολογιούχους να καταγγείλουν το ΜΟΔ προ της συμβατικής λήξεώς του με απόφαση της
Συνέλευσης των Ομολογιούχων λαμβανομένη σύμφωνα με τον Όρο 6.2 και το άρθρο 80 του
Κανονισμού Σ.Α.Τ.
1.16.2 Ως γεγονότα καταγγελίας ορίζονται τα ακόλουθα (τα «Γεγονότα Καταγγελίας»):
(α)

αν η Εκδότρια δεν καταβάλλει, εμπροθέσμως και προσηκόντως, οποιοδήποτε
οφειλόμενο ποσό από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες,

(β)

αν η Εκδότρια παραβεί οποιαδήποτε ουσιώδη υποχρέωση που αναλαμβάνει με τους
παρόντες Όρους και η παράβαση αυτή δεν αποκατασταθεί εντός ενός (1) μηνός από
την έγγραφη γνωστοποίησή της από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων στην
Εκδότρια,

(γ)

αν έχει τελεσιδικήσει απόφαση για λύση ή έχει γίνει ανάκληση της αδείας συστάσεως
της Εκδότριας,

(δ)

εάν τελεσιδικήσει απόφαση για υπαγωγή της Εκδότριας σε διαδικασία πτωχεύσεως,
θέση της Εκδότριας υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή σε άλλη
διαδικασία που προβλέπεται για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής κατάστασης
υπόχρεους, αντίστοιχη με εκείνη της πτωχεύσεως, ή εάν υποβληθεί δήλωση της
Εκδότριας ότι παύει της πληρωμές της,

(ε)

εάν καταγγελθούν οι υφιστάμενες ή μέλλουσες συμβάσεις κοινοπρακτικών
ομολογιακών δανείων που έχει ή πρόκειται να συνάψει η Εκδότρια ή/και η FM με
ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον δεν έχουν ανασταλεί, αρθεί ή ματαιωθεί τα
έννομα αποτελέσματα μια τέτοιας καταγγελίας.

1.16.3 Σε περίπτωση καταγγελίας του ΜΟΔ σύμφωνα με τον παρόντα Όρο, οι υποχρεώσεις
της Εκδότριας από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες κατά κεφάλαιο, πλέον της Απόδοσης,
δεδουλευμένων τόκων και τυχόν εξόδων καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Δικαίωμα
καταγγελίας δε θα υφίσταται εάν η Συνέλευση των Ομολογιούχων είτε παραιτηθεί από αυτό το
δικαίωμα είτε έχει δώσει τη συναίνεση ή την έγκριση της για την επέλευση οποιουδήποτε
γεγονότος που άλλως θα συνιστούσε Γεγονός Καταγγελίας, σε κάθε περίπτωση με απόφαση
λαμβανομένη με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
1.17

Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Δεν προβλέπεται πιστοληπτική διαβάθμιση των Μετατρέψιμων Ομολογιών.
2.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

2.1

Δικαίωμα Προτίμησης

Η διάθεση των Μετατρέψιμων Ομολογιών πραγματοποιείται με δικαίωμα προτίμησης
(«Δικαίωμα Προτίμησης») υπέρ των κατόχων υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών
της Εκδότριας, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμιά (οι «Υφιστάμενες Μετοχές») κατά την
Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (όπως προσδιορίζεται στον Όρο 2.5) σε αναλογία
τρεις (3) Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε μία (1) Υφιστάμενη Μετοχή.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι μεταβιβάσιμα και θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή
τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
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2.2

Δικαίωμα Προεγγραφής

Στους Δικαιούχους (όπως ορίζονται κατωτέρω) που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα
Προτίμησής τους, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Μετατρέψιμων
Ομολογιών που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης
από τους Δικαιούχους (οι «Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες») χωρίς περιορισμό, με
ανώτατο όμως όριο το σύνολο των εκδοθησόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών στην Τιμή
Έκδοσης (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).
Οι ασκήσαντες προσηκόντως το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν
προκύψουν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες, ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων
Μετατρέψιμων Ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς,
οι εν λόγω Δικαιούχοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση τον αριθμό των
Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των
προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών.
2.3

Διάθεση Αδιαθέτων Μετατρέψιμων Ομολογιών

Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων
Προεγγραφής παραμείνουν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εκδότριας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του στην Τιμή Έκδοσης με οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 3α, παρ.
1(γ) και 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εκδότριας της 21.6.2016 25.7.2016 και 13.9.2016.
2.4

Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής

2.4.1

Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης

Δικαίωμα Προτίμησης για την απόκτηση Μετατρέψιμων Ομολογιών θα έχουν τα ακόλουθα
πρόσωπα (από κοινού οι «Δικαιούχοι»):
(α)

όλοι οι κάτοχοι Υφιστάμενων Μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
μετόχων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (record
date), όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται κατωτέρω και θα ανακοινωθεί από την
Εκδότρια σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α., και
(β)
όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους
στο Χ.Α.
Οι Δικαιούχοι θα εγγράφονται για ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών, παραλειπομένου
του κλάσματος που προκύπτει από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα ασκούνται μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών των
Δικαιούχων (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), καθώς και όλου του δικτύου των
τραπεζικών καταστημάτων της Alpha Bank A.E. στην Ελλάδα (η «Διαμεσολαβούσα
Τράπεζα»).
Δικαιούχος που επιθυμεί να ασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησής του μέσω του Χειριστή του
Λογαριασμού Αξιών του θα αιτείται σχετικώς προς αυτόν το χειριστή.
Για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μέσω της Διαμεσολαβούσας Τράπεζας, κάθε
Δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
(α)

Να προσκομίσει την αστυνομική ταυτότητά του, τον αριθμό του φορολογικού μητρώου
του, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης
Δικαιωμάτων» για άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης εκδόσεως της ΕΛ.Κ.Α.Τ., την
οποία θα πρέπει να αναζητήσει είτε από το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του ή
από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., αν οι Υφιστάμενες Μετοχές του βρίσκονται στον Ειδικό
Λογαριασμό (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.).

(β)

Να δηλώσει κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής του τον αριθμό της
Μερίδας Επενδυτή (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), τον αριθμό του
Λογαριασμού Αξιών του και τον εξουσιοδοτημένο Χειριστή αυτού του λογαριασμού
στον οποίο επιθυμεί να καταχωρηθούν οι Μετατρέψιμες Ομολογίες που αντιστοιχούν
στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης.

(γ)

Να καταβάλει το συνολικό αντίτιμο των Μετατρέψιμων Ομολογιών που αντιστοιχούν
στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησής του σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει
ανοίξει η Εκδότρια στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα για το ΜΟΔ (ο «Λογαριασμός
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ΜΟΔ»), είτε με την απευθείας κατάθεση μετρητών στο Λογαριασμό ΜΟΔ είτε με
ισόποση χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα
και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του Λογαριασμού ΜΟΔ.
Εάν Δικαιούχος καταβάλλει το συνολικό αντίτιμο των Μετατρέψιμων Ομολογιών που
αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησής του σε μετρητά, θα πρέπει
επιπροσθέτως να δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του στην Ελλάδα
στον οποίο θα του επιστραφεί αυτό το ποσό, στις περιπτώσεις που προβλέπονται
στον Όρο 2.4.3.
Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής του, κάθε Δικαιούχος θα λαμβάνει σχετική
απόδειξη από τη Διαμεσολαβούσα Τράπεζας, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν
είναι διαπραγματεύσιμη.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησής
τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.
Οι Δικαιούχοι που ασκούν Δικαιώματα Προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης
και πίστωσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών τους. Για συναλλαγές επί Δικαιωμάτων
Προτίμησης, ο οικείος Δικαιούχος επιβαρύνεται με την αμοιβή ή προμήθεια και τα έξοδα που
έχει συμφωνήσει με μέλος του Χ.Α. ή τον Γενικό Χειριστή (κατά την έννοια του Κανονισμού
Σ.Α.Τ.) που συνεργάζεται, καθώς και με τα δικαιώματα, έξοδα και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις
που επιβάλλει ή εισπράττει, κατά περίπτωση, το Χ.Α., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η Εταιρεία Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή με
πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών που θα έχει δηλωθεί από αυτούς.
2.4.2

Άσκηση Δικαιωμάτων Προεγγραφής

Κάθε Δικαιούχος θα μπορεί να ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής ταυτοχρόνως με την άσκηση
του Δικαιώματος Προτίμησης (και υπό την προϋπόθεση της πλήρους άσκησης αυτού του
δικαιώματος) σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα, είτε μέσω του Χειριστή του
Λογαριασμού Αξιών του είτε απευθείας στα καταστήματα της Διαμεσολαβούσας Τράπεζας
στην Ελλάδα. Για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω της Διαμεσολαβούσας
Τράπεζας, κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
(α)

Να υποβάλλει έγγραφη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των
Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες προεγγράφεται.

(β)

Να καταβάλει το συνολικό αντίτιμο των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις
οποίες προεγγράφεται με ισόποση δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί στη
Διαμεσολαβούσα Τράπεζα. Κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του
ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής, η Διαμεσολαβούσα Τράπεζα θα χρεώσει
αυτόν τον λογαριασμό με το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή έκδοσης των Αδιάθετων
Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα έχουν κατανεμηθεί τελικώς στον οικείο Δικαιούχο
και στη συνέχεια θα πιστώσει το ισόποσο στο Λογαριασμό ΜΟΔ.

Δικαιούχος που επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προεγγραφής του μέσω του Χειριστή του
Λογαριασμού Αξιών του, θα υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσω αυτού του χειριστή, ο οποίος
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τον Δικαιούχο πελάτη του ώστε να προβεί σε
αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος
Προεγγραφής.
Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, κάθε Δικαιούχος θα λαμβάνει σχετική
απόδειξη από τη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν
είναι διαπραγματεύσιμη.
Οι Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες που τελικώς κατανεμηθούν στους ασκήσαντες το
Δικαίωμα Προεγγραφής θα τους αποδοθούν σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο
Λογαριασμό Αξιών που θα έχει δηλωθεί από αυτούς κατά την άσκηση του Δικαιώματος
Προτίμησης.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών
προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα
αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
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2.4.3

Επιστροφή κεφαλαίων σε Δικαιούχους

Σε περίπτωση ματαίωσης της έκδοσης του ΜΟΔ, άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης
σύμφωνα τον Όρο 1.8.4 ή άλλως κατ’ άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, ή εάν δεν ικανοποιηθεί ή
ικανοποιηθεί μερικώς το Δικαίωμα Προεγγραφής, σε κάθε περίπτωση κατά τις διακρίσεις που
προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο,τα κεφάλαια που θα έχουν καταβληθεί από τους
οικείους επενδυτές και δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση, κατά περίπτωση,
Μετατρέψιμων Ομολογιών ή Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών, θα τους επιστραφούν
άτοκα ως εξής:
(α)

μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών τους, ή

(β)

σε λογαριασμό τους στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα μέσω του οποίου άσκησαν, κατά
περίπτωση, το Δικαίωμα Προτίμησης και το Δικαίωμα Προεγγραφής, ή

(γ)

σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης με κατάθεση μετρητών, σε
λογαριασμό τους σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, οπότε ο οικείος επενδυτής θα
επιβαρύνεται με τα έξοδα κινήσεως κεφαλαίων που χρεώνει η Διαμεσολαβούσα
Τράπεζα.

Επιστροφή κεφαλαίων με την καταβολή μετρητών δεν θα είναι εφικτή. Επιστροφή κεφαλαίων
με πίστωση λογαριασμού τραπέζης του εξωτερικού θα τελεί υπό τους περιορισμούς και τις
προϋποθέσεις στην κίνηση κεφαλαίων που εκάστοτε ισχύουν. Ειδικά δε για εμβάσματα στο
εξωτερικό, ο οικείος επενδυτής θα επιβαρύνεται επιπροσθέτως με τα έξοδα κινήσεως
κεφαλαίων που χρεώνει η Διαμεσολαβούσα Τράπεζα.
2.5

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (Record Date)

Η ημερομηνία την οποία θα καθορίσει και ανακοινώσει η Εκδότρια σύμφωνα με τον Κανονισμό
Χ.Α (η «Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων»).
2.6

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιωμάτων Προτίμησης

Η εργάσιμη ημέρα που προηγείται της Ημερομηνίας Προσδιορισμού Δικαιούχων (record date)
την οποία θα καθορίσει και ανακοινώσει η Εκδότρια σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α.
2.7
Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης και Άσκησης των Δικαιωμάτων
Προτίμησης
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, εμπίπτουσα εντός
των οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων, θα οριστεί
και ανακοινωθεί από την Εκδότρια σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α.
2.8
Προθεσμία/ Περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των
Δικαιωμάτων Προεγγραφής
Η προθεσμία (περίοδος) άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων
Προεγγραφής, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, αρχομένη
από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, θα οριστεί και
ανακοινωθεί από την Εκδότρια σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α. Αυτή η περίοδος δύναται να
παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας σύμφωνα με τον
Κανονισμό Χ.Α.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης, και κατ’ επέκταση τα Δικαιώματα Προεγγραφής, που δεν θα
ασκηθούν εντός της κατά τα ανωτέρω ορισθησομένης προθεσμίας παύουν να ισχύουν.
2.9

Λήξη Περιόδου Διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων
Προτίμησης, όπως θα οριστεί και ανακοινωθεί από την Εκδότρια σύμφωνα με τον Κανονισμό
Χ.Α.
3.

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

3.1

Τόκοι - Ημερομηνία Εκτοκισμού

Η Εκδότρια θα καταβάλει στους Ομολογιούχους τόκο, ο οποίος θα υπολογίζεται με βάση το
επιτόκιο που προβλέπεται ανωτέρω και ημερολογιακό έτος 360 ημερών επί της ονομαστικής
αξίας κάθε Μετατρέψιμης Ομολογίας, από την Ημερομηνία Έκδοσης. Ο τόκος θα καταβάλλεται
δεδουλευμένος ανά ημερολογιακό τρίμηνο και συγκεκριμένα την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου,
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την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους (εκάστη, η «Ημερομηνία
Εκτοκισμού»). Ως πρώτη Ημερομηνία Εκτοκισμού ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2016και ως
τελευταία η Ημερομηνία Λήξης.
Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται από τον Πληρεξούσιο Καταβολών, ο οποίος θα ειδοποιεί
σχετικά την Εκδότρια και την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την
Ημερομηνία Εκτοκισμού.
3.2

Καταβολές στους Ομολογιούχους

Πληρωμή του οφειλόμενου κεφαλαίου, της Απόδοσης και τόκων επί των Μετατρέψιμων
Ομολογιών θα γίνεται στον Πληρεξούσιο Καταβολών κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής, της
Ημερομηνίες Εκτοκισμού ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία οφειλής δυνάμει του ΜΟΔ, για
λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α. και τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.,
στην περίπτωση που δεν έχουν προηγουμένως μετατραπεί ή αγοραστεί οι Μετατρέψιμες
Ομολογίες.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ποσών που οφείλονται σύμφωνα με τους
παρόντες Όρους, η Εκδότρια καθίσταται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης αυτοδικαίως
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όχληση ή επιταγή της πληρωμή και ανεξαρτήτως
καταγγελίας του ΜΟΔ, υπερήμερη. Επί των μη καταβληθέντων ποσών οφείλεται τόκος
υπερημερίας, ο οποίος υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται ότι θα είναι κατά δύο
εκατοστιαίες μονάδες και πενήντα εκατοστά της μονάδας (2,50%) πλέον του ετήσιου επιτοκίου
του ΜΟΔ, με ανώτατο το εκάστοτε οριζόμενο εξωτραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας. Οι
οφειλόμενοι και καθυστερούμενοι τόκοι θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά έτος, ακόμη
και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο (και λόγω καταγγελίας) λήξη του ΜΟΔ.
3.3

Υπερημερία Ομολογιούχου

Εάν Ομολογιούχος δεν εισέπραξε ποσά κεφαλαίου, απόδοσης, τόκου ή άλλης οφειλής από
την Μετατρέψιμη Ομολογία κατά την ημερομηνία που αυτά είναι καταβλητέα, δεν έχει δικαίωμα
απολήψεως οποιουδήποτε τόκου για το μετά την παραπάνω ημερομηνία χρονικό διάστημα,
υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν καταβληθεί προσηκόντως και εμπροθέσμως
από την Εκδότρια στον Πληρεξούσιο Καταβολών κατά τα ανωτέρω.
3.4

Πρόωρη Αποπληρωμή

Η Εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης, ολικής ή μερικής, αποπληρωμής σε κάθε
ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπό
την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των Ομολογιούχων, του Πληρεξουσίου
Καταβολών, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Χ.Α. με δημοσίευση στο Ημερήσιο
Δελτίο Τιμών του Χ.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την πρόωρη
αποπληρωμή και γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.
Σε περίπτωση πρόωρης μερικής αποπληρωμής του ΜΟΔ, η πρόωρη αποπληρωμή θα αφορά
ποσό που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών ο οποίος θα κατανέμεται
μεταξύ των Ομολογιούχων κατά τον λόγο συμμετοχής της στο ΜΟΔ. Σε περίπτωση που ο
αριθμός των Μετατρέψιμων Ομολογιών της ή περισσοτέρων Ομολογιούχων που πρόκειται να
προπληρωθούν μερικώς είναι μη ακέραιος, η μερική πρόωρη αποπληρωμή θα
πραγματοποιείται μετά από στρογγυλοποίηση των μεγαλυτέρων κλασματικών δικαιωμάτων
στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό μέχρι συμπληρώσεως του συνολικού αριθμού των
Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα αποπληρωθούν κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη
σχετική απόφαση της Εκδότριας.
Στην περίπτωση της ως άνω πρόωρης αποπληρωμής, η Εκδότρια θα αποδίδει στους
Ομολογιούχους, πέραν του κεφαλαίου και της Απόδοσης που αντιστοιχεί της Μετατρέψιμες
Ομολογίες που προπληρώνει, και τους αναλογούντες δεδουλευμένους τόκους επί αυτών από
την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την ημερομηνία που πραγματοποιείται η πρόωρη
αποπληρωμή.
Στην πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν οι Ομολογιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο
αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημερομηνία της οικείας ετήσιας επετείου από την
Ημερομηνία Έκδοσης υπό την προϋπόθεση μη άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής, ως
ορίζεται κατωτέρω.
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3.5

Πρόωρη Εξόφληση

Οι Ομολογιούχοι δεν έχουν δικαίωμα πρόωρης, ολικής ή μερικής, εξόφλησης.
3.6

Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς της Εκδότριας

3.6.1 Η Εκδότρια δικαιούται κατά την κρίση της να επαναγοράσει ολικώς ή μερικώς
Μετατρέψιμες Ομολογίες για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί Δικαίωμα Μετατροπής σύμφωνα με το
άρθρο 2, παράγραφος 2 και 3 του Νόμου με σκοπό τη μείωση των υποχρεώσεών της από το
ΜΟΔ (το «Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς»). Το Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς
μπορεί να ασκηθεί μέχρι την εργάσιμη μέρα που προηγείται της Ημερομηνίας Λήξης.
Μετατρέψιμες Ομολογίες που τυχόν επαναγορασθούν κατά τα ανωτέρω, θα ακυρώνονται και
δε θα επανεκδίδονται.
3.6.2 Το Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς δύναται να ασκείται υπό τους περιορισμούς
του νόμου κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν προσήκουσας
προηγούμενης ενημέρωσης των Ομολογιούχων, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και
του Πληρεξουσίου Καταβολών.
3.7

Αγορά ή Εξαγορά Κοινών Μετοχών

Η Εκδότρια ή οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου μπορεί, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο
και σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις αυτού, να προβαίνει ανά πάσα
στιγμή και χωρίς τη συναίνεση των Ομολογιούχων σε αγορά ή εξαγορά ή επαναγορά κοινών
μετοχών της Εκδότριας.

3.8

Εξασφαλίσεις

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες δεν θα εξασφαλίζονται με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια και θα
κατατάσσονται συμμέτρως (pari passu) μεταξύ τους και με τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις
της Εκδότριας, υπό την επιφύλαξη, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, τυχόν προνομίων
που προκύπτουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας και των εξασφαλίσεων που έχουν δοθεί ή
πρόκειται να δοθούν για αυτές τις υποχρεώσεις.
4.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

4.1

Δικαίωμα Μετατροπής

Οι Ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Oμολογιών σε Νέες
Mετοχές εντός τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου (το «Δικαίωμα
Μετατροπής»), ήτοι εντός τριάντα ημερών από την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου, την 30η
Σεπτεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης (η
«Περίοδος Μετατροπής»).
Η Εκδότρια δύναται να επιτρέπει στους Ομολογιούχους την άσκηση του Δικαιώματος
Μετατροπής σε άτακτα χρονικά διαστήματα, σε περίπτωση επέλευσης εταιρικών γεγονότων,
τα οποία κατά τη κρίση της δύνανται να επηρεάσουν τα δικαιώματα των Ομολογιούχων,
ενδεικτικά σε περίπτωση εταιρικών μετασχηματισμών και μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο
της Εκδότριας ή και στην ονομαστική αξία των κοινών μετοχών.
Κατά το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί το Δικαίωμα Μετατροπής, η Εκδότρια
δεν θα προβαίνει σε καμία πράξη ή ενέργεια η οποία θα μπορούσε ουσιωδώς να βλάψει την
αξία των Νέων Μετοχών στις οποίες μετατρέπονται οι Μετατρέψιμες Ομολογίες.
4.2

Λόγος και Τιμή Μετατροπής Μετατρέψιμων Ομολογιών σε Νέες Μετοχές

Κάθε μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία θα παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της
σε μία (1) Νέα Μετοχή (ο «Λόγος Μετατροπής») προς τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) (η
«Τιμή Μετατροπής»). Με την επιφύλαξη του Όρου 4.3, σε περίπτωση (α) αύξησης
(διάσπασης/split) ή συνένωσης (μείωσης/reverse split) του αριθμού των κοινών μετοχών
χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας με μείωση ή αύξηση της ονομαστικής
αξίας εκάστης κοινής μετοχής αντίστοιχα, (β) συγχώνευσης της Εκδότριας με απορρόφηση
άλλης εταιρείας ή από άλλη εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας θα
αναπροσαρμόζει τον Λόγο Μετατροπής και την Τιμή Μετατροπής, σύμφωνα με τη σχέση
ανταλλαγής παλαιών και νέων μετοχών, ούτως ώστε να παραμένουν ακέραια τα δικαιώματα
των Ομολογιούχων.
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Σε κάθε άλλη περίπτωση επέλευσης εταιρικών γεγονότων (περιλαμβανομένης της
ονομαστικής ή πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ή διανομής οιουδήποτε ποσού
προς τους μετόχους ως μέρισμα ή με άλλο τρόπο) τα οποία αφορούν την Εκδότρια, εφόσον
αυτά λαμβάνουν χώρα από την Ημερομηνία Έκδοσης και μέχρι την Ημερομηνία Μετατροπής
και επηρεάζουν τα δικαιώματα των Ομολογιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας
δύναται να αναπροσαρμόζει τον Λόγο Μετατροπής και την Τιμή Μετατροπής, ώστε οι
Ομολογιούχοι να παραμείνουν στην ίδια από οικονομικής απόψεως θέση, ως εάν τα εταιρικά
γεγονότα δεν είχαν μεσολαβήσει.
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της Τιμής Μετατροπής και του Λόγου Μετατροπής ως
ανωτέρω, η Εκδότρια θα ενημερώνει εγγράφως τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και την
ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιεύεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
4.3

Αναστολή Μετατροπής

Η Εκδότρια δύναται να αναστέλλει, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει, την άσκηση του
Δικαιώματος Μετατροπής σε περίπτωση επέλευσης εταιρικών γεγονότων τα οποία αφορούν
την Εκδότρια, εφόσον αυτά λαμβάνουν χώρα από την Ημερομηνία Έκδοσης και μέχρι εκάστη
Ημερομηνία Μετατροπής και επηρεάζουν τα δικαιώματα των Ομολογιούχων, ενδεικτικά σε
περίπτωση εταιρικών μετασχηματισμών και μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας ή
και στην ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της.
4.4

Τρόπος Ασκήσεως του Δικαιώματος Μετατροπής

Οποιοσδήποτε Ομολογιούχος επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Μετατροπής, θα πρέπει το
αργότερο μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τη λήξη της εκάστοτε Περιόδου Μετατροπής (η
«Ημερομηνία Μετατροπής») να υποβάλει έγγραφη αίτηση μετατροπής, η οποία θα είναι
ανέκκλητη, είτε απευθείας στην Εκδότρια είτε μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,
στην οποία θα επισυνάπτεται βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. περί δέσμευσης των Μετατρέψιμων
Ομολογιών για τα οποίες επιθυμεί τη μετατροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον
Κανονισμό Σ.Α.Τ.
Δηλώσεις μετατροπής θα είναι έγκυρες και θα γίνονται δεκτές μόνον για ακέραιους αριθμούς
Μετατρέψιμων Ομολογιών.
4.5

Συνέπειες Μετατροπής Μετατρέψιμων Ομολογιών σε Νέες Μετοχές

Σε περίπτωση μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών σε Νέες Μετοχές, κατά τους
παρόντες Όρους, οφείλονται τόκοι για την περίοδο από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού
μέχρι την Ημερομηνία Μετατροπής, ενώ αποσβένεται η υποχρέωση της Εκδότριας να
καταβάλει το κεφάλαιο και την Απόδοση των Μετατρέψιμων Ομολογιών ως προς τις οποίες
ασκείται το Δικαίωμα Μετατροπής. Σε περίπτωση που συνεπεία της μετατροπής κατ’
εφαρμογή του Λόγου Μετατροπής προκύπτουν κλασματικά δικαιώματα επί Νέων Μετοχών, ο
Ομολογιούχος λαμβάνει ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών παραλειπομένου του σχετικού
κλάσματος. Αντί των κλασματικών δικαιωμάτων, οι Ομολογιούχοι θα λαμβάνουν σε χρήμα την
ονομαστική αξία και την Απόδοση του αντίστοιχου μέρους της Μετατρέψιμης Ομολογίας ως
προς την οποία ασκείται το Δικαίωμα Μετατροπής.
Με την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής, οι Μετατρέψιμες Ομολογίες ως προς τις οποίες
ασκείται το Δικαίωμα Μετατροπής ακυρώνονται και επέρχεται αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εκδότριας ίση με την συνολική ονομαστική αξία των Μετατρέψιμων Ομολογιών
που μετατράπηκαν σε Νέες Μετοχές. Το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά που τυχόν
προκύψει μεταξύ της συνολικής ονομαστικής αξίας των Μετατρέψιμων Ομολογιών που
μετατράπηκαν σε Νέες Μετοχές και της συνολικής ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που
προήλθαν από την ως άνω μετατροπή, θα πιστώνεται σε λογαριασμό της Εκδότριας υπέρ το
άρτιο. Μέχρι τη λήξη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος
Μετατροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας θα διαπιστώνει την αύξηση και θα
αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού τηρώντας τις προβλεπόμενες
διατυπώσεις δημοσιότητας.
Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους
και κανονισμούς η Εκδότρια θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα προβαίνει σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει το συντομότερο δυνατόν την πίστωση και
έγκριση της έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από
τη μετατροπή των αντίστοιχων Μετατρέψιμων Ομολογιών. Ειδικότερα, οι Νέες Μετοχές που θα
εκδοθούν μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Μετατροπής θα πιστωθούν, σε λογιστική μορφή
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στο λογαριασμό Σ.Α.Τ. του αντίστοιχου Ομολογιούχου που γνωστοποιείται στη σχετική αίτηση
μετατροπής, το αργότερο κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη ημέρα
(«Ημερομηνία Καταχώρησης») κατά την οποία ξεκινά η διαπραγμάτευση αυτών των Νέων
Μετοχών στο Χ.Α. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α., η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
αρχίζει υποχρεωτικά το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την έγκριση της
εισαγωγής τους από το Χ.Α. Προς το παρόν, στον Κανονισμό Χ.Α. δεν προβλέπονται
προθεσμίες για την έγκριση της εισαγωγής μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της μετατροπής θα είναι πλήρως
αποπληρωμένες και θα κατατάσσονται από κάθε άποψη συμμέτρως με τις πλήρως
αποπληρωμένες κοινές μετοχές της Εκδότριας που θα έχουν εκδοθεί κατά την αντίστοιχη
Ημερομηνία Καταχώρησης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από διατάξεις αναγκαστικού
δικαίου και με εξαίρεση όποια δικαιώματα, διανομές κερδών ή πληρωμές ως προς τα οποία η
ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προηγείται της Ημερομηνίας Καταχώρισης.
5.

Φόροι, Τέλη, Εισφορές, Επιβαρύνσεις, Έξοδα, Παρακράτηση Φόρου

Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, παντός είδους φόροι, τέλη, εισφορές,
επιβαρύνσεις και έξοδα, περιλαμβανομένων των εξόδων των γνωστοποιήσεων, στα οποία
προβαίνει ο Πληρεξούσιος Καταβολών και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων κατά την
ενάσκηση των εξουσιών, δικαιωμάτων και δυνατοτήτων που προβλέπονται στους παρόντες
Όρους και στη Σύμβαση Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων και αυτά που τυχόν θα προκύψουν ή θα καταστούν αναγκαία λόγω μη
εκπληρώσεως των υποχρεώσεων της Εκδότριας από το ΜΟΔ, ιδίως δε των εξόδων
δικαστικής ή εξώδικης επιδίωξης των απαιτήσεων των Ομολογιούχων που απορρέουν από το
ΜΟΔ βαρύνουν την Εκδότρια.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρακρατείται φόρος εισοδήματος στους τόκους και
στην Απόδοση που αποκτώνται από το ΜΟΔ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες
οντότητες υπολογιζόμενος με τρέχοντα συντελεστή 15%, ο οποίος θα παρακρατείται και θα
αποδίδεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των
εκάστοτε εν ισχύ κανονισμών, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων σε τυχόν συναφθείσα
διεθνή σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας
στην οποία Ομολογιούχος έχει τη φορολογική κατοικία του. Περαιτέρω, τυχόν αμοιβές, έξοδα,
κόστη, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στους Ομολογιούχους για την
άσκηση ατομικά των δικαιωμάτων τους υπό το ΜΟΔ, συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος
Μετατροπής, θα επιβαρύνουν τους Ομολογιούχους.
6.

ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ

6.1

Δικαιώματα Ομολογιούχων

Για της απαιτήσεις της εκ των Μετατρέψιμων Ομολογιών οι Ομολογιούχοι αποτελούν
εγχειρόγραφους, ήτοι μη εμπραγμάτως ασφαλισμένους, δανειστές της Εκδότριας. Σε
περίπτωση πτώχευσης της Εκδότριας ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της, οι
Ομολογιούχοι θα ικανοποιούνται μετά από τους δανειστές που κατέχουν γενικό ή ειδικό
προνόμιο και συμμέτρως με όλους τους υπόλοιπους εγχειρόγραφους δανειστές της.
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες δεν παρέχουν δικαιώματα ή πλεονεκτήματα οποιασδήποτε
μορφής στους Ομολογιούχους και, ούτε επιβαρύνεται, συνεπεία αυτών, η Εκδότρια με
οποιαδήποτε υποχρέωση ή προϋπόθεση, οικονομικής ή άλλης μορφής, σε κάθε περίπτωση
πέραν των ρητώς αναφερομένων στους παρόντες Όρους.
Η αποπληρωμή των Μετατρέψιμων Ομολογιών και η άσκηση των δικαιωμάτων που
απορρέουν από αυτές γίνεται με την προσκόμιση ονομαστικής βεβαίωσης, την οποία εκδίδει η
ΕΛ.Κ.Α.Τ, ως διαχειριστής του Σ.Α.Τ., στο οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετατρέψιμες
Ομολογίες. Οι Ομολογιούχοι, εφόσον και στο βαθμό που δεν έχουν ασκήσει το Δικαίωμα
Μετατροπής και δεν έχουν καταστεί μέτοχοι της Εκδότριας, προηγούνται σε κάθε περίπτωση
των μετόχων σε τυχόν εκκαθάριση της Εταιρείας.
Το Πρόγραμμα δεσμεύει κάθε Ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό του.
Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του ΜΟΔ με όρους που είναι δυσμενέστεροι των αρχικών, εκτός
εάν η Συνέλευση των Ομολογιούχων έχει δώσει η ίδια την έγκρισή της που θα έχει ληφθεί με
απαρτία και πλειοψηφία δύο τρίτων του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΜΟΔ
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σύμφωνα με τον Όρο 6.2, έγκριση η οποία δημοσιεύεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α
και γνωστοποιείται στην Εκδότρια κατά τις διατάξεις του Νόμου.
Εκπρόσωπος των ομολογιούχων (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων») και πληρεξούσιος
καταβολών (ο «Πληρεξούσιος Καταβολών») σε σχέση με το ΜΟΔ δυνάμει σύμβασης με την
Εκδότρια (η «Σύμβαση Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων») έχει οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Κατά τη διάρκεια ισχύος του ΜΟΔ, ο
Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους έναντι της Εκδότριας και
των τρίτων και ενεργεί για την προάσπιση των συμφερόντων των Ομολογιούχων σύμφωνα με
τις διατάξεις του Νόμου, τους Όρους και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
Η εξουσία αυτή του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων παύει με την λήξη του ΜΟΔ, οπότε κάθε
Ομολογιούχος ασκεί τα δικαιώματά του ατομικώς.
6.2

Συνέλευση των Ομολογιούχων

6.2.1 Κατά την διάρκεια ισχύος του ΜΟΔ και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση κάθε
απαιτήσεως των Ομολογιούχων, του Πληρεξουσίου Καταβολών και του Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων κατά της Εκδότριας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τη Σύμβαση
Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, οι Ομολογιούχοι
συγκροτούν ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόμου και λαμβάνουν αποφάσεις
ευρισκόμενοι σε συνέλευση (η «Συνέλευση των Ομολογιούχων»).
6.2.2 Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, που λαμβάνονται με την κατά
περίπτωση προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και το
νόμο, δεσμεύουν όλους τους Ομολογιούχους ακόμη και αν αυτοί δεν συμμετείχαν ή δεν
συμφώνησαν με αυτές.
Η Συνέλευση των Ομολογιούχων συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Εκπρόσωπο των
Ομολογιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, τον εκκαθαριστή ή το σύνδικο
πτώχευσης της Εκδότριας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι που συγκεντρώνουν ποσοστό 5% τουλάχιστον επί του
εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΜΟΔ μπορούν να ζητήσουν από τον
Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων τη σύγκληση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
6.2.3

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α)

την αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,

(β)

την τροποποίηση των Όρων,

(γ)

την καταγγελία του ΜΟΔ,

(δ)

όσα θέματα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 6 στοιχ. γ του Νόμου,

(ε)

οποιοδήποτε άλλο θέμα εφόσον τούτο προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία και τους παρόντες Όρους.

Δεν αντίκειται στην έννοια της ομάδας των Ομολογιούχων Δανειστών η συγκέντρωση του
συνόλου των ομολογιών του ΜΟΔ, αρχικά ή μεταγενέστερα, σε ένα πρόσωπο φυσικό ή
νομικό.
Κάθε Μετατρέψιμη Ομολογία παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων.
Ομολογιούχος που κατέχει ποσοστό που αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο του
μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας στερείται του δικαιώματος ψήφου στη Συνέλευση των
Ομολογιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Νόμου.
6.2.4 Η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του εκάστοτε ανεξόφλητου
κεφαλαίου του ΜΟΔ. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της ως άνω απαιτουμένης απαρτίας
κατά την αρχική Συνέλευση των Ομολογιούχων, οι αποφάσεις δύνανται να λαμβάνονται σε
επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, η οποία συνέρχεται εντός πέντε ημερών από
την ημερομηνία της αρχικής, προσκαλούμενη προ δύο ημερών, ευρισκόμενη σε απαρτία
οιοδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του ανεξόφλητου υπολοίπου του
ΜΟΔ. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και
ο χρόνος της ως άνω επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
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Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία του
εν αυτή εκπροσωπούμενου υπολοίπου του ΜΟΔ.
6.2.5

Κατ’ εξαίρεση οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων για:

(α)

την τροποποίηση των Όρων με όρους δυσμενέστερους των αρχικών, εκτός εάν η
τροποποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια συμφωνίας πιστωτών ή πτωχευτικού
συμβιβασμού οπότε και αρκεί απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων με την
συνήθη απαρτία και πλειοψηφία,

(β)

την αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,

(γ)

την καταγγελία του ΜΟΔ,

λαμβάνονται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι εκπροσωπούντες 2/3 του
εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΜΟΔ.
Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της ως άνω αυξημένης απαρτίας κατά την αρχική Συνέλευση
των Ομολογιούχων, οι αποφάσεις επί των εν λόγω θεμάτων δύνανται να λαμβάνονται σε
επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων η οποία συνέρχεται εντός πέντε ημερών από την
ημερομηνία της αρχικής, προσκαλούμενη προ δύο ημερών, ευρισκόμενη σε απαρτία όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι εκπροσωπούντες το 50% του εκάστοτε
ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΜΟΔ. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της ως άνω επαναληπτικής συνεδρίασης της
Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της ως άνω αυξημένης
απαρτίας κατά την πρώτη επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, οι αποφάσεις επί των
εν λόγω θεμάτων δύνανται να λαμβάνονται σε δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση των
Ομολογιούχων η οποία συνέρχεται εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της πρώτης
επαναληπτικής συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δύο ημερών, ευρισκόμενη σε απαρτία όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι εκπροσωπούντες το 20% του εκάστοτε
ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΜΟΔ. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της ως άνω δεύτερης επαναληπτικής συνεδρίασης
της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
Οι αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία 2/3 πλέον μιας
ψήφου των νομίμων παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων Ομολογιούχων.
6.2.6 Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων γνωστοποιούνται στην Εκδότρια
αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο με επιμέλεια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων , στον
Πληρεξούσιο Καταβολών και τους Ομολογιούχους αμελλητί με σχετική ανακοίνωση στο
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. με επιμέλεια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, της και με
δημοσίευση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο
26 παρ. 2 εδ. γ’ του K.N. 2190/1920 με δαπάνες της Εκδότριας. Κατά τα λοιπά, για τη
σύγκληση, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της Συνέλευσης των Ομολογιούχων
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του K.N. 2190/1920 περί γενικών συνελεύσεων των
μετόχων.
6.3

Τόπος & Διαδικασία Σύγκλησης Συνέλευσης των Ομολογιούχων

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων συνέρχεται στα γραφεία της έδρας ή σε οποιοδήποτε
υποκατάστημα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων. Η πρόσκληση της Συνέλευσης των
Ομολογιούχων πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της
συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Ομολογιούχους
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο
Ομολογιούχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων και να
ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται με ευθύνη του συγκαλούντος τη Συνέλευση των Ομολογιούχων
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των
Ομολογιούχων ημερομηνία με ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Πρόσκληση
για σύγκληση Συνέλευσης των Ομολογιούχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία
στη Συνέλευση των Ομολογιούχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΜΟΔ και κανείς από αυτούς δεν
αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Στη Συνέλευση των
Ομολογιούχων δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι στα αρχεία
της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ιδιότητα του Ομολογιούχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης
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ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και η
σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την ιδιότητα του
Ομολογιούχου πρέπει να περιέλθει στην Εκδότρια και στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων
το αργότερο την 4η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Εντός
του ως άνω διαστήματος οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην Εκδότρια και στον
Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους.
Τα άρθρα 26α παρ. 1, 27, 28α και 32 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζονται
αναλογικά.
7.

Γενικοί Όροι

7.1
Εργάσιμη ημέρα θεωρείται κάθε ημέρα (εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας) κατά την
οποία οι εμπορικές τράπεζες στην Αθήνα είναι ανοιχτές για συναλλαγές. Οποιαδήποτε
καταβολή, άσκηση δικαιώματος, γνωστοποίηση ή άλλη ενέργεια δυνάμει των παρόντων Όρων
θα γίνεται σε εργάσιμη ημέρα. Εάν οι παρόντες Όροι αναφέρονται σε συγκεκριμένη
ημερομηνία, η οποία δεν είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θα μετατίθεται στην αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
7.2
Οι απαιτήσεις από το κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένης της Απόδοσης των Ομολογιών
και από γεγενημένους τόκους παραγράφονται μετά την παρέλευση είκοσι (20) και πέντε (5)
ετών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα. Η
παραγραφή της αξίωσης αρχίζει, ως προς μεν το κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένης της
Απόδοσης, την επομένη της Ημερομηνίας Λήξης, και ως προς τους τόκους, την επομένη της
λήξης του έτους της Ημερομηνίας Εκτοκισμού, κατά την οποία ήταν καταβλητέοι οι τόκοι.
7.3
Εάν οποιοσδήποτε Όρος θεωρηθεί ή κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο ως
αντίθετος προς τον νόμο, ανίσχυρος, άκυρος ή ακυρώσιμος, το ελάττωμα αυτό δεν θα επιδρά
επί του κύρους των υπολοίπων Όρων, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν ο εν
λόγω όρος δεν υπήρχε εξ αρχής. Ο Όρος αυτός θα εφαρμόζεται με οποιαδήποτε τυχόν
δυνατή τροποποίηση ή διαγραφή είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να θεωρείται έγκυρος και
νόμιμος και να παράγει το επιδιωκόμενο οικονομικό και νομικό αποτέλεσμα.
7.4
Κατά τη διάρκεια ισχύος του ΜΟΔ όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στους
παρόντες Όρους θα είναι στη διάθεση των Ομολογιούχων στα γραφεία της Εκδότριας,
(Προέκταση Οδού Μάνης, 15351 Κάντζα Παλλήνης, Αττική) ή στα γραφεία του Εκπροσώπου
των Ομολογιούχων και του Πληρεξουσίου Καταβολών.
7.5
Οποιαδήποτε ειδοποίηση σχετικά με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, εκτός εάν άλλως
προβλέπεται στους παρόντες Όρους θα είναι έγκυρη εάν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο
και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει
δοθεί κατά την ημερομηνία της ως άνω δημοσίευσης.
8.

Καταλογισμός Καταβολών

8.1
Κάθε ποσό που τυχόν θα εισπράττει ο Πληρεξούσιος Καταβολών ή και Εκπρόσωπος
των Ομολογιούχων για λογαριασμό των Ομολογιούχων θα καταλογίζεται με την ακόλουθη
σειρά:
-

στα έξοδα και στις αμοιβές του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Πληρεξουσίου
Καταβολών,

-

στα έξοδα και στους δεδουλευμένους τόκους, και μάλιστα, κατά σειρά, στα έξοδα
αναγκαστικής εκτέλεσης, στα δικαστικά έξοδα και στα λοιπά συντελεσθέντα έξοδα, στους
τόκους επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, στους λοιπούς τόκους υπερημερίας, στους
συμβατικούς τόκους, στη ανεξόφλητη Απόδοση και τέλος στο ανεξόφλητο κεφάλαιο.

8.2
Ο Πληρεξούσιος Καταβολών ή, κατά περίπτωση, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων
καταθέτει, αμέσως με την είσπραξή τους, τα κεφάλαια που προορίζονται για την εξόφληση
υποχρεώσεων από το ΜΟΔ σε χωριστή έντοκη κατάθεση που τηρείται πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί στην Ελλάδα. Στην κατάθεση γίνεται ειδική μνεία ότι αυτή αποτελεί χωριστή
περιουσία διακριτή από την περιουσία των Ομολογιούχων και του πιστωτικού ιδρύματος στο
οποίο κατατίθεται. Το κεφάλαιο, η Απόδοση και οι τόκοι αποδίδονται στους Ομολογιούχους
κατά το λόγο των απαιτήσεων καθενός από αυτούς. Εμπράγματη ασφάλεια που τυχόν
παρασχεθεί για λογαριασμό των Ομολογιούχων και τα χρηματικό κεφάλαια, που εισπράττει ο
Πληρεξούσιος Καταβολών ή, κατά περίπτωση, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή κινητές
αξίες που κατατίθενται σε αυτόν για λογαριασμό των Ομολογιούχων, δεν υπόκεινται σε
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κατάσχεση, συμψηφισμό ή άλλου είδους δέσμευση από τον Πληρεξούσιο Καταβολών ή, κατά
περίπτωση, τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή τους δανειστές αυτών ούτε
περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία αυτών.
9.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες καθώς και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που απορρέει από ή σε
σχέση με τους παρόντες Όρους θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα ερμηνεύονται
σύμφωνα με αυτό.
10.

Δωσιδικία

Τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση των
διαφορών που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους
(περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με εξωσυμβατική αξίωση σε
σχέση με τους παρόντες Όρους) και αντιστοίχως οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια ή διαδικασία
που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφοράς που
σχετίζεται με εξωσυμβατικές αξιώσεις από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους) θα πρέπει να
γίνεται ενώπιον των ανωτέρω δικαστηρίων.
11.

Πληρεξούσιος Καταβολών & Εκπρόσωπος Ομολογιούχων

11.1

Πληρεξούσιος Καταβολών

Ο Πληρεξούσιος Καταβολών δεν έχει άλλες υποχρεώσεις έναντι της Εκδότριας ή των
Ομολογιούχων εκτός από εκείνες που καθορίζονται ρητά στους παρόντες Όρους και στη
Σύμβαση Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
Ο Πληρεξούσιος Καταβολών μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωσή του
προς την Εκδότρια και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες
πριν.
Ο Πληρεξούσιος Καταβολών μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση της Εκδότριας ή με κοινή
έγγραφη συμφωνία της Εκδότριας και του εκάστοτε Πληρεξουσίου Καταβολών, η οποία
ανακοινώνεται στους Ομολογιούχους αμελλητί με σχετική ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο
Τιμών του Χ.Α. με επιμέλεια της Εκδότριας. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή του
Πληρεξουσίου Καταβολών σε διαδικασία πτωχεύσεως ή για θέση του Πληρεξούσιου
Καταβολών υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή σε άλλη διαδικασία που
προβλέπεται για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής κατάστασης υπόχρεους, αντίστοιχη με
εκείνη της πτωχεύσεως, ή εάν υποβληθεί δήλωση του ότι παύει τις πληρωμές του, η Εκδότρια
υποχρεούται να διορίσει νέο Πληρεξούσιο Καταβολών και να ανακοινώσει το διορισμό στους
Ομολογιούχους αμελλητί με σχετική ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., όπως
και με δημοσίευση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που προβλέπονται στο
άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ΄ του Κ.Ν. 2190/1920.
11.2

Εκπρόσωπος Ομολογιούχων

Κατά τη διάρκεια του ΜΟΔ, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων εκπροσωπεί τους
Ομολογιούχους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων, και ενεργεί για την προάσπιση των
συμφερόντων των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τους
παρόντες όρους και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Ο Εκπρόσωπος των
Ομολογιούχων δεν έχει έναντι των Ομολογιούχων άλλες υποχρεώσεις εκτός από εκείνες που
καθορίζονται ρητά στους παρόντες Όρους, στη Σύμβαση Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών
και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και στην ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Εκπρόσωπος τηρεί/ενημερώνεται από την Εκδότρια για το μητρώο των Ομολογιούχων, στο
οποίο καταχωρούνται όλοι οι κύριοι των Μετατρέψιμων Ομολογιών σύμφωνα με τα αρχεία της
ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους δικαστικώς και εξωδίκως. Ειδικώς, όπου
κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η εγγραφή του ονόματος του Ομολογιούχου, εγγράφεται
η επωνυμία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και ο ακριβής προσδιορισμός του ΜΟΔ. Ο
Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ασκεί, στο όνομα του, με μνεία της ιδιότητας του και ενεργεί
για λογαριασμό της ομάδας των Ομολογιούχων, χωρίς να απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από
τη Συνέλευση των Ομολογιούχων, εκτός εάν τέτοια ειδική εξουσιοδότηση απαιτείται κατά τους
παρόντες Όρους ή τη Σύμβαση Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων, τα κάθε είδους ένδικα μέσα και βοηθήματα, τακτικά και έκτακτα, με τα οποία
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σκοπείται η παροχή οριστικής ή προσωρινής ένδικης προστασίας, τις κάθε είδους
διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης, της αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων των
Ομολογιούχων σε πλειστηριασμούς, πτωχεύσεις, ειδικές ή δικαστικές εκκαθαρίσεις και τις
δίκες που αφορούν την εκτέλεση ή την πτώχευση και κάθε άλλη διαδικασία αναγκαστικής ή
συλλογικής εκτέλεσης.
Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. γίνονται με επιμέλεια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ο οποίος
συνεργάζεται με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση των Μετατρέψιμων Ομολογιών στους
λογαριασμούς των δικαιούχων τους και την παρακολούθηση των μεταβολών στα πρόσωπα
αυτών.
Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων εκδίδει τις πάσης φύσεως βεβαιώσεις και πιστοποιητικά,
που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, με την
επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ. 8 του Νόμου και αφορούν την
έκδοση βεβαιώσεων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σε περίπτωση καταγγελίας του ΜΟΔ ή αν
οπωσδήποτε προκύψουν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις της Εκδότριας από το
ΜΟΔ, οι βεβαιώσεις που εκδίδει ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων παρέχουν πλήρη
απόδειξη κατά της Εκδότριας και μπορούν να προσκομισθούν σε κάθε αρμόδιο δικαστήριο ή
Αρχή κατά την παροχή δικαστικής προστασίας υπέρ των Ομολογιούχων.
Πράξεις του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ακόμη και αν είναι καθ’ υπέρβαση της
εξουσίας του, δεσμεύουν τους Ομολογιούχους και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους
τους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων, εκτός εάν η Εκδότρια ή ο τρίτος γνώριζαν την
υπέρβαση της εξουσίας.
Οι Ομολογιούχοι αναγνωρίζουν ως έγκυρες και ισχυρές τις πράξεις στις οποίες τυχόν θα
προβεί ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων βασιζόμενος σε αποφάσεις της Συνέλευσης των
Ομολογιούχων.
Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται να ανακοινώνει στο Χ.Α. δικαστικές ή
εξώδικες πράξεις του, τις οποίες εκτελεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 8 του άρθρου 4
του Νόμου, καθώς και τις πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν αναφορικά με τη
φερεγγυότητα της Εκδότριας ή την πορεία του ΜΟΔ.
Ο διορισμός και η αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων καθώς οι
ανακοινώσεις του προς τους Ομολογιούχους γνωστοποιούνται στους Ομολογιούχους αμελλητί
και με σχετική ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο του Χ.Α., με επιμέλεια του Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων με δαπάνες της Εκδότριας.
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, για την ικανοποίηση ιδίων απαιτήσεων του
κατά της Εκδότριας, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού,
κατάσχεσης, επίσχεσης ή οποιοδήποτε προνόμιο επί των κεφαλαίων που καταβάλλονται και
των κινητών αξιών που κατατίθενται σε αυτόν από την Εκδότρια ή από τρίτους, με σκοπό την
εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εκδότριας από το ΜΟΔ.
Η αμοιβή και τα πάσης φύσεως έξοδα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων που
πραγματοποιήθηκαν προς όφελος των Ομολογιούχων ικανοποιούνται με τις απαιτήσεις της
τρίτης σειράς των προνομίων του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ. Σε περίπτωση αναγκαστικής
εκτέλεσης που επισπεύδεται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, η αμοιβή και τα πάσης
φύσεως έξοδα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος
των Ομολογιούχων από την πρώτη πράξη εκτελέσεως και μέχρι την είσπραξη, λογίζονται ως
έξοδα της εκτέλεσης κατά το άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ.
Ο Εκπρόσωπος ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων κατά τους Όρους για κάθε πταίσμα.
Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωσή
του προς την Εκδότρια και τους Ομολογιούχους δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Ο
Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των
Ομολογιούχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον Όρο 6.2.
Με την ίδια διαδικασία ορίζεται νέος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, εφόσον ο
προηγούμενος παραιτηθεί.
Αν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων απολέσει οποτεδήποτε μετά το διορισμό του τις
ιδιότητες της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Νόμου ή συντρέξει στο πρόσωπο του κώλυμα
της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Νόμου, υποχρεούται να παραιτηθεί. Αν δεν παραιτηθεί ή
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δεν αντικατασταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων ως άνω, αντικαθίσταται
με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εκδότριας που εκδίδεται κατά τη
διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. Κ.Πολ.Δ.) μετά από αίτηση της Εκδότριας ή
οποιουδήποτε Ομολογιούχου.
Σε κάθε περίπτωση ακυρότητας ή έκπτωσης Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ακολουθείται η
διαδικασία αντικατάστασης με απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ως άνω.
Ο νέος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων του,
με δήλωση του που κοινοποιείται στην Εκδότρια, προσχωρεί στη σύμβαση διορισμού του
αρχικού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και εφεξής αντικαθιστά τον προηγούμενο
Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
Ο αντικατασταθείς Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται αμελλητί να αποδώσει
στον αντικαταστάτη τα κατατεθειμένα για λογαριασμό των Ομολογιούχων κεφάλαια και να του
παραδώσει όλα τα έγγραφα και βιβλία που αφορούν το ΜΟΔ. Ως προς τις συναλλαγές που
αφορούν το ΜΟΔ, δεν ισχύουν έναντι του αντικαταστάτη οι διατάξεις περί τραπεζικού
απορρήτου. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, που αντικαταστάθηκε ευθύνεται έναντι της
Εκδότριας και των Ομολογιούχων για πράξεις ή παραλείψεις του μέχρι την αντικατάσταση του
από το νέο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
Σε επείγουσες περιπτώσεις και για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, η προσωρινή
αντικατάσταση Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και ο προσωρινός διορισμός νέου
πραγματοποιείται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εκδότριας, που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κ.Πολ.Δ. μετά από αίτηση της Εκδότριας
ή οποιουδήποτε Ομολογιούχου.
12.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κάλυψης του ΜΟΔ

Η Εκδότρια θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του ΜΟΔ από την
άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, καθώς και από
τυχόν διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εκδότριας με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εκδότριας και
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 1.8.»
4.6
4.6.1

Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής
Αποκοπή Δικαιώματος

Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης θα ορισθεί και ανακοινωθεί από την
Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α.
4.6.2

Διαδικασία άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Σύμφωνα με την Απόφαση Έκδοσης σε συνδυασμό με τις από 25.7.2016 και 13.9.2016
αποφάσεις του Δ.Σ., Δικαίωμα Προτίμησης για την απόκτηση Μετατρέψιμων Ομολογιών με
αναλογία τρεις (3) Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε μία (1) Υφιστάμενη Μετοχή θα έχουν οι
Δικαιούχοι, ήτοι τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α)

όλοι οι κάτοχοι Υφιστάμενων Μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
μετόχων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (record
date), όπως η ημερομηνία αυτή θα οριστεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία
σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α., και

(β)

όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους
στο Χ.Α.

Οι Δικαιούχοι θα εγγράφονται για ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών,
παραλειπομένου του κλάσματος που προκύπτει από την άσκηση των Δικαιωμάτων
Προτίμησης. Κλάσματα Μετατρέψιμων Ομολογιών δεν θα εκδοθούν.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα ασκούνται είτε μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών
των Δικαιούχων (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του δικτύου των
τραπεζικών καταστημάτων της Διαμεσολαβούσας Τράπεζας Alpha Bank στην Ελλάδα.
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Δικαιούχος που επιθυμεί να ασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησής του μέσω του Χειριστή του
Λογαριασμού Αξιών του θα αιτείται σχετικώς προς αυτόν το χειριστή και σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από τη μεταξύ τους σχέση.
Για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μέσω της Διαμεσολαβούσας Τράπεζας Alpha
Bank, κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
(α)

Να προσκομίσει την αστυνομική ταυτότητά του, τον αριθμό του φορολογικού
μητρώου του, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική «Βεβαίωση
Δέσμευσης Δικαιωμάτων» για άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης εκδόσεως της
ΕΛ.Κ.Α.Τ., την οποία θα πρέπει να αναζητήσει είτε από το Χειριστή του Λογαριασμού
Αξιών του ή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., αν οι Υφιστάμενες Μετοχές του βρίσκονται στον
Ειδικό Λογαριασμό (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.).

(β)

Να δηλώσει κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής του τον αριθμό της
Μερίδας Επενδυτή (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), τον αριθμό του
Λογαριασμού Αξιών του και τον εξουσιοδοτημένο Χειριστή αυτού του λογαριασμού
στον οποίο επιθυμεί να καταχωρηθούν οι Μετατρέψιμες Ομολογίες που αντιστοιχούν
στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης.

(γ)

Να καταβάλει το συνολικό αντίτιμο των Μετατρέψιμων Ομολογιών που αντιστοιχούν
στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησής του στο Λογαριασμό ΜΟΔ που έχει ανοίξει η
Εκδότρια στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα , είτε με την απευθείας κατάθεση μετρητών
στο Λογαριασμό ΜΟΔ είτε με ισόποση χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί
στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του Λογαριασμού
ΜΟΔ.
Εάν Δικαιούχος καταβάλλει το συνολικό αντίτιμο των Μετατρέψιμων Ομολογιών που
αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησής του σε μετρητά, θα πρέπει
επιπροσθέτως να δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του στην Ελλάδα
στον οποίο θα του επιστραφεί αυτό το ποσό, στις περιπτώσεις που προβλέπονται
στον Όρο 2.4.3 του Προγράμματος.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής του, κάθε Δικαιούχος θα λαμβάνει σχετική
απόδειξη από τη Διαμεσολαβούσα Τράπεζας, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν
είναι διαπραγματεύσιμη.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης θα πραγματοποιηθεί
κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Χ.Α. μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την
Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της
περιόδου άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό Χ.Α.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
άσκησής τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.
Οι Δικαιούχοι που ασκούν Δικαιώματα Προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης
και πίστωσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών τους. Για συναλλαγές επί Δικαιωμάτων
Προτίμησης, ο οικείος Δικαιούχος επιβαρύνεται με την αμοιβή ή προμήθεια και τα έξοδα που
έχει συμφωνήσει με μέλος του Χ.Α. ή τον Γενικό Χειριστή (κατά την έννοια του Κανονισμού
Σ.Α.Τ.) που συνεργάζεται, καθώς και με τα δικαιώματα, έξοδα και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις
που επιβάλλει ή εισπράττει, κατά περίπτωση, το Χ.Α., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η ΕΤ.ΕΚ.
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή με
πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών που θα έχει δηλωθεί από αυτούς. Η πίστωση
των Μετατρέψιμων Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης τους
στο Χ.Α. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από
το αρμόδιο όργανο της Ε.Χ.Α.Ε.
4.6.3

Δικαίωμα Προεγγραφής

Σύμφωνα με την Απόφαση Έκδοσης σε συνδυασμό με τις από 25.7.2016 και 13.9.2016
αποφάσεις του Δ.Σ., στους Δικαιούχους που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα
Προτίμησής τους παρέχεται το Δικαίωμα Προεγγραφής, ήτοι το δικαίωμα να προεγγραφούν
για την απόκτηση Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών χωρίς περιορισμό, με ανώτατο όμως
όριο το σύνολο των εκδοθησόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών στην Τιμή Έκδοσης.
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Επισημαίνεται ότι οι ασκήσαντες προσηκόντως το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν
μόνο εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες, ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων
Μετατρέψιμων Ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς,
οι εν λόγω Δικαιούχοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση τον αριθμό των
Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των
προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών.
Κάθε Δικαιούχος θα μπορεί να ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής ταυτοχρόνως με την άσκηση
του Δικαιώματος Προτίμησης (και υπό την προϋπόθεση της πλήρους άσκησης αυτού του
δικαιώματος) σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα, είτε μέσω του Χειριστή του
Λογαριασμού Αξιών του είτε απευθείας στα καταστήματα της Διαμεσολαβούσας Τράπεζας
στην Ελλάδα. Για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω της Διαμεσολαβούσας
Τράπεζας, κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
(α)

Να υποβάλλει έγγραφη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία
των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες προεγγράφεται.

(β)

Να καταβάλει το συνολικό αντίτιμο των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις
οποίες προεγγράφεται με ισόποση δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί
στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα. Κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης
του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής, η Διαμεσολαβούσα Τράπεζα θα χρεώσει
αυτόν τον λογαριασμό με το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή έκδοσης των Αδιάθετων
Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα έχουν κατανεμηθεί τελικώς στον οικείο Δικαιούχο
και στη συνέχεια θα πιστώσει το ισόποσο στο Λογαριασμό ΜΟΔ.

Δικαιούχος που επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προεγγραφής του μέσω του Χειριστή του
Λογαριασμού Αξιών του, θα υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσω αυτού του χειριστή, ο οποίος
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τον Δικαιούχο πελάτη του ώστε να προβεί σε
αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος
Προεγγραφής, σύμφωνα και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη μεταξύ τους σχέση.
Τα Δικαιώματα Προεγγραφής τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
άσκησής τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.
Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, κάθε Δικαιούχος θα λαμβάνει σχετική
απόδειξη από τη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν
είναι διαπραγματεύσιμη.
Οι Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες που τελικώς κατανεμηθούν στους ασκήσαντες το
Δικαίωμα Προεγγραφής θα τους αποδοθούν σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο
Λογαριασμό Αξιών που θα έχει δηλωθεί από αυτούς κατά την άσκηση του Δικαιώματος
Προτίμησης.
Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων
Μετατρέψιμων Ομολογιών θα αποδεσμεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το Δικαίωμα
Προεγγραφής.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών
προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα
αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
4.6.4
4.6.4.1
(Α)

Σενάρια Έκδοσης και Επιστροφή Κεφαλαίων
Σενάρια Έκδοσης – Περιπτώσεις Ματαίωσης του ΜΟΔ
Άντληση €70 εκατ. και άνω μέσω του ΜΟΔ
Ισχύει το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης – Πιστοποίηση (μερικής ή ολικής)
κάλυψης
Σε αυτήν την περίπτωση θα ισχύουν οι βασικοί όροι της Αναχρηματοδότησης, όπως
περιγράφονται στην ενότητα 3.15.2.3 («Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης») του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα πιστοποιήσει τη μερική ή
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ολική κάλυψη του ΜΟΔ, ανάλογα με το ύψος των κεφαλαίων που θα έχουν αντληθεί
τελικώς. Εάν το ΜΟΔ υπερκαλυφθεί μέσω της άσκησης του Δικαιώματος
Προεγγραφής, θα επιστραφεί το ποσό που θα ισούται με το γινόμενο της Τιμής
Έκδοσης επί τον αριθμό των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών, οι οποίες δεν θα
έχουν κατανεμηθεί τελικώς σε κάθε εγγραφέντα επενδυτή μείον τυχόν επιβαρύνσεις
που περιγράφονται στην κατωτέρω ενότητα 4.6.4.2 του παρόντος.
(Β)

Άντληση λιγότερων από €70 εκατ. μέσω του ΜΟΔ

Β.(1) Μη επίτευξη συμφωνίας επί νέων όρων για την Αναχρηματοδότηση Ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ
Σε αυτήν την περίπτωση, η έκδοση του ΜΟΔ θα ματαιωθεί, κατά τα διαλαμβανόμενα
στον Όρο 1.8.4., και θα επιστραφεί το ποσό που θα ισούται με το γινόμενο της Τιμής
Έκδοσης επί τον αριθμό των, κατά περίπτωση, Μετατρέψιμων Ομολογιών, για τις
οποίες θα έχει εγγραφεί ο οικείος επενδυτής, μείον τυχόν επιβαρύνσεις που
περιγράφονται στην κατωτέρω ενότητα 4.6.4.2 του παρόντος.
Β.(2) Επίτευξη συμφωνίας επί νέων όρων για την Αναχρηματοδότηση
Σε αυτήν την περίπτωση, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Όρο 1.8.4., η Εκδότρια
προτίθεται να ζητήσει την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της Αναχρηματοδότησης
υπό το φως και του ποσού των κεφαλαίων που θα έχουν αντληθεί. Με την
ολοκλήρωση της επαναδιαπραγμάτευσης, η Εκδότρια θα ενημερώσει το επενδυτικό
κοινό μέσω της έκδοσης ενός μοναδικού συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου
σχετικά με τους νέους αυτούς όρους και οι εγγραφέντες επενδυτές θα δικαιούνται να
υπαναχωρήσουν εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση αυτού του
συμπληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εκδότριας θα εκτιμήσει την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί υπό
το πρίσμα των νέων όρων Αναχρηματοδότησης, του ποσού που θα έχει αντληθεί
τελικώς μέσω του ΜΟΔ και των εν γένει προοπτικών του Ομίλου, και θα αποφασίσει,
κατά τη διακριτική ευχέρειά του, είτε τη ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ είτε την
πιστοποίηση της μερικής κάλυψής του, κατά τα άρθρα 3α παράγραφος 3 και 13α
παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση ματαίωσης της έκδοσης του
ΜΟΔ, θα επιστραφεί το ποσό που θα ισούται με το γινόμενο της Τιμής Έκδοσης επί
τον αριθμό των, κατά περίπτωση, Μετατρέψιμων Ομολογιών, για τις οποίες θα έχει
εγγραφεί ο οικείος επενδυτής, μείον τυχόν επιβαρύνσεις που περιγράφονται στην
κατωτέρω ενότητα 4.6.4.2 του παρόντος.

4.6.4.2

Διαδικασία Επιστροφής Κεφαλαίων

Η κατά τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4.6.4.1 επιστροφή κεφαλαίων θα διενεργηθεί άτοκα
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
(α)

μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών τους, ή

(β)

σε λογαριασμό τους στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα μέσω του οποίου άσκησαν, κατά
περίπτωση, το Δικαίωμα Προτίμησης και το Δικαίωμα Προεγγραφής, ή

(γ)

σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης με κατάθεση μετρητών, σε
λογαριασμό τους σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, οπότε ο οικείος επενδυτής θα
επιβαρύνεται με τα έξοδα κινήσεως κεφαλαίων που χρεώνει η Διαμεσολαβούσα
Τράπεζα.

Επιστροφή κεφαλαίων με την καταβολή μετρητών δεν θα είναι εφικτή. Επιστροφή κεφαλαίων
με πίστωση λογαριασμού τραπέζης του εξωτερικού θα τελεί υπό τους περιορισμούς και τις
προϋποθέσεις στην κίνηση κεφαλαίων που εκάστοτε ισχύουν. Ειδικά δε για εμβάσματα στο
εξωτερικό, ο οικείος επενδυτής θα επιβαρύνεται επιπροσθέτως με τα έξοδα κινήσεως
κεφαλαίων που χρεώνει η Διαμεσολαβούσα Τράπεζα.
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Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του ΜΟΔ είναι η 24.10.2016 (βλ. ενότητα
4.5 «Γενικά Στοιχεία Έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου), η Εταιρεία θα αποδώσει τα κεφάλαια στους δικαιούχους επενδυτές,
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω ενότητα 4.6.4.1, εντός τριών εργάσιμων
ημερών από τη ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ ή την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής
κάλυψής του, ανάλογα με την περίπτωση.
4.6.5

Μερική Κάλυψη

Σύμφωνα με την Απόφαση Έκδοσης σε συνδυασμό με τις από 25.7.2016 και 13.9.2016
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η Εκδότρια αντλήσει μέσω του
ΜΟΔ τουλάχιστον το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ήτοι τουλάχιστον €70 εκατ., το Διοικητικό
Συμβούλιο θα πιστοποιήσει τη μερική κάλυψη του ΜΟΔ κατ΄ άρθρα 3α παρ. 3 και 13α παρ.1
του Κ.Ν. 2190/1920.
Περαιτέρω, εάν η Εκδότρια αντλήσει μέσω του ΜΟΔ ποσό μικρότερο των €70 εκατ.
προτίθεται να ζητήσει την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της Αναχρηματοδότησης. Εάν
δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Εκδότρια θα ματαιώσει την έκδοση του ΜΟΔ. Εάν επιτευχθεί
συμφωνία επί νέων όρων Αναχρηματοδότησης, η Εκδότρια θα εκδώσει συμπλήρωμα του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και οι εγγραφέντες επενδυτές θα δικαιούνται να
υπαναχωρήσουν. Μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το
Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτιμήσει την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί υπό το πρίσμα
των νέων όρων Αναχρηματοδότησης, του ποσού που θα έχει αντληθεί τελικώς μέσω του
ΜΟΔ και των εν γένει προοπτικών του Ομίλου, και θα αποφασίσει, κατά τη διακριτική
ευχέρειά του, είτε τη ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ είτε την πιστοποίηση της μερικής
κάλυψής του, κατ΄ άρθρα 3α παρ. 3 και 13α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟΔ και τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων
Μετατρέψιμων Ομολογιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α.
4.6.6

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, σε οποιαδήποτε περίπτωση δημοσίευσης
συμπληρώματος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί για
την απόκτηση Μετατρέψιμων Ομολογιών θα δικαιούνται να υπαναχωρήσουν το αργότερο
εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.
Εάν η Εκδότρια αντλήσει μέσω του ΜΟΔ λιγότερα από το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό και
επιτευχθεί συμφωνία επί νέων όρων Αναχρηματοδότησης, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις
οικείες συνδιοργανώτριες τράπεζες, η Εκδότρια θα εκδώσει συμπλήρωμα του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τους νέους αυτούς όρους και οι
εγγραφέντες επενδυτές θα δικαιούνται να υπαναχωρήσουν εντός δύο εργάσιμων ημερών από
τη δημοσίευση του συμπληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005.
4.6.7

Διάθεση Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών

Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων
Προεγγραφής, παραμένουν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες το Διοικητικό Συμβούλιο θα
επιδιώξει να τις διαθέσει μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή,
δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, σε Ειδικούς Επενδυτές και
σε έτερους Ειδικούς Θεσμικούς Αγοραστές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν
ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης,
σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, του άρθρου 3, παρ. 2
(α), (β) και (γ) του Ν. 3401/2005, του άρθρου 3, παρ. 2 (α), (β) και (γ) εν λόγω οδηγίας και
των διατάξεων της εφαρμοστέας αλλοδαπής νομοθεσίας.
Από τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το Διοικητικό
Συμβούλιο θα εκτιμήσει την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί υπό το πρίσμα των νέων
όρων Αναχρηματοδότησης, του ποσού που θα έχει αντληθεί τελικώς μέσω του ΜΟΔ και των
εν γένει προοπτικών του Ομίλου, και θα αποφασίσει, κατά τη διακριτική ευχέρειά του, είτε τη
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ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ είτε την πιστοποίηση της μερικής κάλυψής του, κατ΄ άρθρα
3α παρ. 3 και 13α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
4.7

Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της έκδοσης του ΜΟΔ

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης έκδοσης του ΜΟΔ είναι το ακόλουθο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

15.09.2016

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

15.09.2016

Έγκριση του αρμοδίου οργάνου της Ε.Χ.Α.Ε. για την άσκηση και διαπραγμάτευση
των Δικαιωμάτων Προτίμησης – Ανακοίνωση Εταιρείας στο ΗΔΤ

15.09.2016
16.09.2016

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου, στο ΗΔΤ,
στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της
ΕΚ, της ΕΧΑΕ, και του Συμβούλου

17.09.2016

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στον
Ημερήσιο Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν.3401/2005

19.09.2016

Αποκοπή Δικαιωμάτων Προτίμησης- προσαρμογή τιμής Υφιστάμενων Μετοχών

20.09.2016

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων - record date

21.09.2016

Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των Δικαιωμάτων Προτίμησης στους Λογαριασμούς
Αξιών των Δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

22.09.2016

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

3.10.2016

Λήξη διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης

6.10.2016

Λήξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

11.10.2016

Δημοσίευση Ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας σχετικά με την έκβαση του ΜΟΔ μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Εως 24.10.2016
31.10.2016

Πιστοποίηση & Έκδοση του ΜΟΔ*
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Μετρέψιμων Ομολογιών**

*Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4.6.4 «Σενάρια Έκδοσης και Επιστροφή Κεφαλαίων» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου
** Εντός 5 εργασίμων ημερών από την έγκριση εισαγωγής των Μετατρέψιμων Ομολογιών από το αρμόδιο όργανο της
Ε.Χ.Α.Ε.

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 της Εταιρείας.
Εάν η Εκδότρια εκδώσει συμπλήρωμα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου κατά τα
διαλαμβανόμενα στον Όρο 1.8.4 του Προγράμματος του ΜΟΔ, αυτό το συμπλήρωμα θα
περιλαμβάνει νεώτερο χρονοδιάγραμμα.
Εάν η έκδοση του ΜΟΔ ματαιωθεί στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 4.6.4.1
(«Σενάρια Έκδοσης - Περιπτώσεις Ματαίωσης του ΜΟΔ») του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του ΜΟΔ είναι η
24.10.2016, η Εταιρεία θα επιστρέψει στους εγγραφέντες ατόκως τα κεφάλαια που θα έχουν
καταβάλει (μείον τυχόν επιβαρύνσεις), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4.6.4.2
(«Διαδικασία Επιστροφής Κεφαλαίων») του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το αργότερο
εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ ή την πιστοποίηση
της ολικής ή μερικής κάλυψής του, ανάλογα με την περίπτωση.
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4.8
4.8.1

Πληροφορίες σχετικά με τις Υφιστάμενες Μετοχές
Γενικά

Οι Υφιστάμενες Μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση και πλέον δυνάμει της από
24.11.2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΧΑ διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης»
του Χ.Α. στον κλάδο «Τεχνολογία», δεδομένου ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εν
λόγω απόφαση, στην ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που
έληξε στις 31.12.2010, οι ζημιές της Εταιρείας ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής
θέσης της, χωρίς παράλληλα να προβλέπεται η ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου της εντός της προθεσμίας στην οποία είχε η Εταιρεία δεσμευθεί κατά τον χρόνο
εκείνο.
Ο Κανονισμός Χ.Α. προβλέπει τις παρακάτω ειδικές υποχρεώσεις για εκδότες με μετοχές
στην Κατηγορία Επιτήρησης:
Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των περιοδικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι εκδότες
με μετοχές υπαγόμενες στην Κατηγορία Επιτήρησης αποστέλλουν στο Χ.Α. ανακοίνωση,
στην οποία αναφέρουν τους λόγους υπαγωγής τους και τις ενέργειες, στις οποίες έχουν
προβεί για την αντιμετώπιση των αιτίων που οδήγησαν στην υπαγωγή στην κατηγορία αυτή.
Οι τριμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εκδοτών που συντάσσονται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.
Συμμορφούμενη με την ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης και στοχεύοντας στην έξοδο των
Υφιστάμενων Μετοχών από την Κατηγορία Επιτήρησης, στις 31.3.2016, η Εταιρεία
ανακοίνωσε ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανωτέρω κατάσταση και λαμβάνοντας
υπόψη την ευρύτερη μακροοικονομική κατάσταση, έχει δεσμευθεί να λάβει κάθε μέτρο που
κατατείνει στην αύξηση της πελατειακής βάσης της, της λειτουργικής κερδοφορίας και της
ρευστότητάς της και την εξομάλυνση των επιπτώσεων της απομείωσης της υπεραξίας στα
λογιστικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα συνεχίζει την προσπάθεια μείωσης κόστους.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των Υφιστάμενων Μετοχών
είναι GRS406003004.
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου άυλων μετοχών είναι ΕΛ.Κ.Α.Τ.,
Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα.
Οι Υφιστάμενες Μετοχές διαπραγματεύονται σε Ευρώ.
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης
κοινής μετοχής. Πληροφορίες για τις τιμές κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας
παρατίθενται: http://www.helex.gr/el/web/guest/statistics-end-of-day-securities
Οι Υφιστάμενες Μετοχές έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του
Καταστατικού, είναι άυλες, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και
μεταβιβάσιμες, με την ακόλουθη εξαίρεση: όπως προκύπτει από από βεβαίωση της
ΕΛ.Κ.Α.Τ., την 16.6.2016, 29.686 μετοχές της Εταιρείας που εκπροσωπούν ποσοστό 0,089%
επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας βαρύνονται με ενέχυρο και επομένως απαιτείται να
προηγηθεί η συναίνεση του ενεχυρούχου δανειστή για την μεταβίβαση και 448 μετοχές που
εκπροσωπούν ποσοστό 0,001% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι
δεσμευμένες στο Σ.Α.Τ. λόγω κατάσχεσης.
Η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση συμφωνιών μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη
διαπραγματευσιμότητα και μεταβίβαση των Υφιστάμενων Μετοχών.
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Δεν υφίσταται καταστατική πρόβλεψη του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920 για την έκδοση
εξαγοράσιμων μετοχών από την Εταιρεία, και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει
εξαγοράσιμες μετοχές, ούτε οι Υφιστάμενες Μετοχές περιέχουν ρήτρα εξαγοράς.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου, δεν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς Υφιστάμενων Μετοχών ούτε
υπήρξαν δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά Υφιστάμενων Μετοχών κατά την χρήση
του 2015 και την τρέχουσα χρήση.
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι Υφιστάμενες
Μετοχές είναι πλήρως αποπληρωμένες.
4.8.2

Δικαιώματα Μετόχων

Σύμφωνα με το Καταστατικό, 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, το οποίο όμως δεν περιέχει σχετικώς διατάξεις περισσότερο
περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής και η
ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση των
δικαιωμάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόμο, Καταστατικό και
των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Καταστατικό δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ συγκεκριμένων μετόχων,
ούτε περιορισμούς κατά συγκεκριμένων μετόχων.
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
Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία όπου
οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να το γνωστοποιεί στην Εταιρεία.
Οι μέτοχοι προβλέπεται ότι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας
μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές, αυτές σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 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 δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
αντιπροσώπων (για τη διαδικασία νομιμοποίησης των μετόχων και των γενικών Συνελεύσεων
βλ. Ενότητα 3.26.3.2 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου). Δεδομένου ότι οι Υφιστάμενες Μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α., για
να μετάσχει μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.
2190/1920 και στον Κανονισμό Σ.Α.Τ. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα
μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την 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
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μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της.
Δικαίωμα Μερίσματος: Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος αναφέρεται στα αρχεία του Σ.Α.Τ.
κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date).
Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στον μέτοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την
ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις (άρθρο 44α παρ. 2 εδ. β’ σε συνδ. με παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920). Ο τρόπος και
ο τόπος καταβολής θα ανακοινώνεται στους μετόχους από τον ημερήσιο τύπο και θα
δημοσιεύεται και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας. Τα
μερίσματα παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος
του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση, ενώ μετά την παραγραφή τα σχετικά ποσά
περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 1195/1942).
Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών, προκειμένου να συμμετέχει μέτοχος
στις Γενικές Συνελεύσεις και στη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, θα εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, στον Κανονισμό Χ.Α., στον Κανονισμό Σ.Α.Τ. και στον
Κανονισμό Εκκαθάρισης.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Καταστατικού, η διάθεση των καθαρών κερδών της
Εταιρείας, ήτοι των κερδών που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη
που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο
και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του
Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως
ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον για κάθε έτος ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι
υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του
εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση
επαναλαμβάνεται μέχρι του ορίου αυτού Το αποθεματικό κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται,
πριν από κάθε διανομή μερίσματος, αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού
υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
β) Ακολουθεί η διάθεση ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος,
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.
148/1967. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, προβλέπεται η διανομή στους μετόχους ως
πρώτου μερίσματος ποσοστού 35% επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο
του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση ορισμένων μετοχών, που
περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
Δικαιώματα Ψήφου: Η Εταιρεία έχει εκδώσει μόνο κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε μετοχή
είναι αδιαίρετη και παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ενώ στο
Καταστατικό δεν υπάρχουν περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου.
Δικαίωμα Προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις
περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα
μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν
προνομιακά νέες μετοχές ή να συμμετάσχουν προνομιακά στο ομολογιακό δάνειο, στην
αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η προθεσμία για την άσκηση
του δικαιώματος προτίμησης καθορίζεται το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την
αύξηση ή σε περίπτωση παράλειψης τους, από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέρες, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν.
2190/1920. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την
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άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η
προθεσμία αυτή ή η τυχόν παράτασή της ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο
χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά από την πάροδο
της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, οι μετοχές και τα
ομόλογα που δεν αναληφθούν, προσφέρονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση/ όριο
της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και όσες μείνουν και
πάλι αδιάθετες, τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη
της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι (βλ. σχετικά Ενότητα 3.26.3.4 του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία των παραγράφων
3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.
Δικαίωμα στο Προϊόν Εκκαθάρισης: Σύμφωνα το άρθρο 33 του Καταστατικού, η Εταιρεία
λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις: :
α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός εάν, πριν παρέλθει αποφασισθεί από
την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1,
α΄ του Καταστατικού, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με
το άρθρο 15 παράγραφος 1, α΄ του Καταστατικού, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε
κατάσταση πτωχεύσεως, και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τo άρθρo 48 του Κ.Ν.
2190/1920.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης
της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να
αποφασίσει τη διάλυση ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού κατά τη σύνταξη του
της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μετά την αφαίρεση του παθητικού, είναι κατώτερη
του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή
της. Ειδικά στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας λόγω παρόδους της διάρκειά της, χρέη
εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική
Συνέλευση , ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση διορίζει
δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και οι οποίοι ασκούν
όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές θα περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις
αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των
εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης στον τύπο στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται και στην
Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Ηρακλείου. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι
εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν,
χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την
εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.
Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση
και το συμφέρον της Εταιρείας.
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Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική
επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την
πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4)
μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν
από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739
επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) να καθορίσει την
κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η
απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα
μέσα.
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα που
απορρέουν από το Καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/1920.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν, δημοσιεύουν και υποβάλλουν
προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά και
διανέμουν τυχόν υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους,
κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία
έναρξης της εκκαθάρισης. Εάν υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να
συγκαλέσουν και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης
της εκκαθάρισης το οποίο εγκρίνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και οφείλουν να
ολοκληρώσουν την εκκαθάριση σύμφωνα και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο
σχέδιο. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το σχέδιο, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που
εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν
την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές δεν
ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, με αίτηση μετόχων
που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:
 το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. που να μην απέχει περισσότερο από 45
ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στην άνω αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της
ημερησίας διάταξης. Εάν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός 20 ημερών από την επίδοση
της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες
της Εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.
 το Δ.Σ. υποχρεώνεται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γ.Σ. που έχει ήδη συγκληθεί,
πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον 15 ημέρες πριν
από τη Γ.Σ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη
συνοδεύεται από αιτιολόγηση και σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Γ.Σ. και η
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να
γνωστοποιούνται με ευθύνη του Δ.Σ.13 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την
αιτιολόγησή της ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους.
 το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920, ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.,
σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. (άρθρο 39 παρ. 2α Κ.Ν. 2190/1920)
 ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεώνεται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων
τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίζει ως ημέρα συνεχίσεως της
318

συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των
μετόχων η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία
αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των
μετόχων. Στην μετ' αναβολή Γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι
τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920.
 το Δ.Σ. υποχρεώνεται, εάν η αίτηση περιέλθει στην Εταιρεία πέντε ημέρες πριν από την
τακτική Γ.Σ., να ανακοινώνει στη Γ.Σ. τα ποσά που κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία
από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή κάθε άλλη σύμβαση που έχει
συναφθεί μεταξύ αυτών και της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας.
 λαμβάνεται απόφαση σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. με
ονομαστική ψηφοφορία.
Μετά από αίτημα οποιουδήποτε μετόχου το οποίο υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 ημέρες πριν
από τη Γ.Σ. το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες που του
ζητήθηκαν για τις εταιρικές υποθέσεις στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί
την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.
Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε ημέρες πριν από την Γ.Σ.,
το Δ.Σ. υποχρεώνεται να παρέχει στη Γ.Σ. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά
όπως, ενδεικτικά, εάν οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. εφόσον τα αντίστοιχα
μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
Σε περίπτωση άρνησης παροχής πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μέτοχοι
δικαιούνται να αμφισβητήσουν το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας
της, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν
υπάρχει υπόνοια ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή
του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ. Οι καταγγελλόμενες πράξεις δεν πρέπει να
ανάγονται σε χρόνο που απέχει περισσότερο της διετίας από την έγκριση της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας
της, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αν από την όλη πορεία των
εταιρικών υποθέσεων εικάζεται ότι η διοίκηση δεν ασκείται χρηστά και συνετά.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, οι αιτούντες μέτοχοι
οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η
προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η
πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση αυτού του φορέα και
της Εταιρείας.
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4.8.3

Φορολογία μερισμάτων

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013, τα μερίσματα φορολογούνται με
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) εφόσον διανέμονται εντός του 2016.
Με την παρ. 7 του άρθρου 112 του Ν. 4387/2016, αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης
μερισμάτων από 10% σε 15%. Με την παρ. 8 του άρθρου 112 του ίδιου νόμου αυξήθηκε
ομοίως ο συντελεστής παρακράτησης του φόρου επί μερισμάτων από 10% σε 15%. Η
αύξηση του φορολογικού συντελεστή και του συντελεστή παρακράτησης του φόρου επί
μερισμάτων εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2017.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, η παρακράτηση
φόρου επί μερισμάτων εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που
λαμβάνει την πληρωμή είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, που δεν έχει τη
φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
4.8.3.1

Φορολογία τόκων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013, οι τόκοι φορολογούνται με
συντελεστή 15%. Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε
είδους είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από
ομολογίες.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, στο εισόδημα από τόκους
εφαρμόζεται συντελεστής παρακράτησης φόρου 15%.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, η παρακράτηση
φόρου επί των τόκων εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που
λαμβάνει την πληρωμή είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, που δεν έχει τη
φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
4.8.4 Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, εισόδημα που προκύπτει από
υπεραξία μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο
μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%
και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εφεξής,
φορολογείται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), εάν ο αποκτών είναι φυσικό
πρόσωπο και η μεταβίβαση των μετοχών δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με τον ίδιο συντελεστή φορολογείται και η υπεραξία που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από τη
μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.
Επισημαίνεται ότι από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσεται η υπεραξία που προκύπτει από τη
μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων, όπως οι Μετατρέψιμες Ομολογίες, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, καθόσον οι διατάξεις
αυτές ως ειδικότερες κατισχύουν του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013 (ΠΟΛ. 1032/26.1.2015).
4.8.5 Φόρος Δωρεάς και Κληρονομιάς
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.2961/2001, η απόκτηση εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α. ή
εταιρικών ομολόγων αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο, ο οποίος
υπολογίζεται ανάλογα με τη συγγενική σχέση του δικαιούχου με τον δωρητή/κληρονομούμενο
και με βάση ανά κατηγορία δικαιούχου κλίμακα με προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας.
4.8.6 Φορολόγηση Δανεισμού Μετοχών
Το άρθρο 4 του Ν. 4038/2012 επέβαλε φόρο συναλλαγής 2‰ στο δανεισμό μετοχών
εισηγμένων στο Χ.Α. που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά, εξαιρούμενης κάθε σχετικής
σύμβασης και κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήμου. Ο ανωτέρω φόρος υπολογίζεται
επί της αξίας των μετοχών που δανείζονται και βαρύνει τον δανειστή, φυσικό ή νομικό
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πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και το
τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή
από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων.
Οι παραπάνω επισημάνσεις έχουν γενικό πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε
καμία περίπτωση υποκατάστατο της ενδεδειγμένης φορολογικής συμβουλής, την οποία
οφείλουν να ζητήσουν κατά περίπτωση οι αποδέκτες του Ενημερωτικού Δελτίου.
4.9 Δαπάνες Έκδοσης
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (αμοιβές συμβούλων, δικαιώματα της Ε.Χ.Α.Ε. και της
Ε.Λ.Κ.Α.Τ., τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώσεις στον Τύπο, κ.λπ.) που
τυχόν θα χρειασθούν μέχρι την έκδοση του ΜΟΔ και εκτιμώνται σε συνολικό ποσό ύψους
€618,2 χιλ. περίπου, και θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα της Εταιρείας.
Δαπάνες Έκδοσης
ποσά σε € χιλ.
Πόρος υπερ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & Τέλος εξέτασης του Ενημερωτικού Δελτίου

10,2

Δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε. και Δικαιώματα Ε.Λ.Κ.Α.Τ.

13,0

Αμοιβές συμβούλων
Διάφορα (αμοιβή δικτύου, εκτύπωση Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις κτλ)
Σύνολο

575,0
20,0
618,2
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