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1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   
 
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, 
υπέρ παλαιών μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «HOL» ή η «Εταιρία») και την 
εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).  
 
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα (εφεξής το «Περιληπτικό Σημείωμα») αποτελεί εισαγωγή του 
Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για 
επένδυση στις κινητές αξίες που προσφέρονται στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως 
συνόλου.  
 
Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο 
ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας των 
κρατών-μελών να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του 
Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη 
αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3401/2005, μόνο εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι 
παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα 
υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.  

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και 
έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά την 
κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τους όρους της 
παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, τους παράγοντες κινδύνου, την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τη διοίκηση, τη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, τις τάσεις καθώς και καταγραφή 
των εγγράφων που είναι στη διάθεση του κοινού.  
 
Ο Σύμβουλος Έκδοσης Alpha Bank, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι διενεργήθηκε 
κατ’εντολή του ελεγκτική διαδικασία επί νομικών ζητημάτων από τη δικηγορική εταιρία «Καρατζά 
& Συνεργατες Δικηγορική Εταιρία» προκειμένου να δοθούν τα νομικά πορίσματα που 
παρατίθενται στο κεφ. 3.2.3. «Βεβαιώσεις Νομικού Ελεγκτή». Η PricewaterhouseCoopers 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, στα πλαίσια εξέτασης των συνενωμένων Pro-forma 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών των χρήσεων 2006 - 2007, έλεγξε τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της προ συγχώνευσης UNIBRAIN για τη χρήση 2007 
συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2006. Επίσης η 
PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, κατ’ εντολή του Συμβούλου Έκδοσης 
Alpha Bank, έχει διενεργήσει επισκόπηση των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων 
οικονομικών πληροφοριών της περιόδου 01/01-30/09/2008 του Ομίλου και εξέταση των 
συνενωμένων Pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών των χρήσεων 2006 και 2007 και οι 
σχετικές εκθέσεις παρατίθενται στην ενότητα 3.2.2.1. «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη 
Ελεγκτική Εταιρία». Ο Σύμβουλος Έκδοσης Alpha Bank, γνωστοποιεί επίσης στο επενδυτικό 
κοινό ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο βασίζονται 
αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρία ή σε δηλώσεις εκπροσώπων της και 
των φυσικών προσώπων που επιμελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 
ή σε στοιχεία που προέρχονται από οικονομικές καταστάσεις/πληροφορίες καθώς και στα νομικά 
πορίσματα του Νομικού Ελεγκτή.  
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1.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
H HOL προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση της HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(εφεξής «προ συγχώνευσης HOL») από την ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(εφεξής «UNIBRAIN»), η οποία μετονομάστηκε σε «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». H συγχώνευση των εταιρειών UNIBRAIN και προ 
συγχώνευσης HOL εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-5397/2008   απόφασης  του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στις 07.05.2008.  

Στη συνέχεια της συγχώνευσης, ο σκοπός της Εταιρίας τροποποιήθηκε με αποτέλεσμα η Εταιρία 
να δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο δραστηριοποίησης της προ συγχώνευσης HOL ήτοι 
παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και ευρυζωνικών συνδέσεων και εγκατάσταση και εκμετάλλευση  
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Οι μετοχές της UNIBRAIN εισήχθησαν στο Χ.Α. 30 Απριλίου του 2001. H διαπραγμάτευση των 
μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης της Unibrain και ΗΟL ξεκίνησε την 
18.06.2008. 
 

Η HOL παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Η Εταιρία διαθέτει και λειτουργεί ένα μεγάλο δίκτυο κορμού στην ηπειρωτική Ελλάδα και μέσω 
του εκτενούς δικτύου των σημείων αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (ΑΠΤΒ) 
παρέχει σημαντική πληθυσμιακή κάλυψη στις δύο μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. 

Η HOL παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ελλάδα από το 1993 και είναι από 
τους πρώτους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρία έχει 
εξελιχθεί από πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, σε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
(σταθερή τηλεφωνία, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κ.λ.π.), προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών χονδρικής και υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα, πέρα από τις έως 
τώρα υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, η Εταιρία έχει επεκτείνει τις υπηρεσίες σε ιδιώτες 
πελάτες συμπεριλαμβάνοντας δεσμοποιημένη σταθερή τηλεφωνία (βάσει προεπιλογής παρόχου) 
και υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο από τον Ιανουάριο 2006, υπηρεσίες single-play 
(ευρυζωνική πρόσβαση μέσω μερισμένης ΠΤΒ) από το Δεκέμβριο 2006, double –play υπηρεσίες 
(ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο και σταθερή τηλεφωνία) μέσω πλήρους ΑΠΤΒ ως μέρος 
της υπηρεσίας της Double-play (Ιούνιο 2007) και φωνητικές υπηρεσίες μόνο μέσω ΑΠΤΒ το 
Φεβρουάριο 2008. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες και λύσεις στους εταιρικούς πελάτες, 
συμπεριλαμβάνοντας τις μισθωμένες γραμμές SDH και υπηρεσίες metro ethernet, υπηρεσίες 
ιδεατών ιδιωτικών δικτύων, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και υπηρεσίες 
χονδρικής σε άλλους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Η Εταιρία λειτουργεί ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών συνολικού μήκους 3.451 χλμ. περίπου 
σύμφωνα με στοιχεία την 30/09/2008. Το δίκτυο κορμού της Εταιρίας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 
δίκτυο στην Ελλάδα μετά το δίκτυο του ΟΤΕ. Μέσω των σημείων παρουσίας/κάλυψης 
συμπεριλαμβάνομένης της φυσικής συνεγκατάστασης στην αδεσμοποίητη πρόσβαση στον 
τοπικό βρόγχο (ΑΠΤΒ), η Εταιρία προσφέρει υψηλή κάλυψη στις μητροπολιτικές περιοχές των 
δύο μεγαλύτερων πόλεων στην Ελλάδα, στην Αθήνα (περίπου 92%) και στη Θεσσαλονίκη 
(περίπου 75%), και σημαντική κάλυψη στον πληθυσμό της υπόλοιπης Ελλάδας. Η συνολική 
πληθυσμιακή κάλυψη (συμπεριλαμβάνοντας την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) ήταν περίπου 
57,08% την 30/09/2008. 

 

1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ  

Tο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Εταιρίας εκτείνεται σε περισσότερα από 3.580 χιλιόμετρα 
πανελλαδικά στο τέλος του 2008 έχοντας επεκταθεί κατά 1.080 χλμ. από τις αρχές του έτους.  Οι 
συνεγκαταστάσεις του δικτύου της σε κόμβους του ΟΤΕ, έφταναν στο τέλος του 2008 τις 204 
(124 νέα αστικά κέντρα από την αρχή του έτους, 54 εκ των οποίων από το τέλος Σεπτεμβρίου), 
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παρέχοντας πρόσβαση σε περίπου 64% των γραμμών του ΟΤΕ καθιστώντας την Εταιρία τον 
μεγαλύτερο πάροχο αποδεσμοποίησης τοπικού βρόχου από πλευράς γεωγραφικής κάλυψης.  
Σήμερα οι συνεγκαταστάσεις του δικτύου της Εταιρίας σε κόμβους του ΟΤΕ, ανέρχονται στις 210. 

Η Εταιρία το εννιάμηνο του 2008 παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης της LLU 
πελατειακής της βάσης ανάμεσα στους εναλλακτικούς παρόχους, τάση που εκτιμά ότι έχει 
διατηρηθεί και έως το τέλος του έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής περαιτέρω επέκτασης του 
ιδιόκτητου δικτύου της, της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου εμπορικού πλάνου και της 
συνεχούς βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας του πελάτη. 

Κατά την διάρκεια του 2008 οι εταιρίες του κλάδου έστρεψαν την στρατηγική τους, όσον αφορά 
την απόκτηση και τη διατήρηση πελατών, από τη μείωση των τιμών, στον εμπλουτισμό των 
προσφερόμενων υπηρεσιών (με τα βασικά ευρυζωνικά προϊόντα να μη διαφοροποιούνται), στο 
χτίσιμο ισχυρής εταιρικής ταυτότητας και στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πελάτη. 

Οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις προοπτικές της Εταιρίας στον χώρο των 
τηλεπικοινωνιών αφορούν: 

• Τη δυνατότητα αύξησης της πελατειακής της βάσης  

• Τη δυνατότητα εξασφάλισης των αναγκαίων κεφαλαίων για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
δικτύου και την προσφορά νέων προϊόντων 

• Τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, εκσυγχρoνισμού και ανάπτυξης του τηλεπικοινωνιακού 
της δικτύου  

 
Τα ανωτέρω επηρεάζονται μεταξύ άλλων από: 

• Τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό της χώρας που στο τέλος Σεπτεμβρίου 
2008  ανερχόταν σε 11.7 % έναντι 21.7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο τέλος Ιουνίου 2008 
(Πηγή: Εκθεση ΕΕΤΤ - Δεκέμβριος 2008)  

• Την εξέλιξη του ανταγωνισμού, όσον αφορά τόσο την προσφορά διαφοροποιημένων 
προϊόντων όσο και τον ανταγωνισμό στις τιμές προς τον τελικό χρήστη  

• Τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του αριθμού των αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων (LLU) 

• Την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου 

• Τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα 
  
Από την 30/09/2008 μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια σημαντική μεταβολή στους ανωτέρω 
παράγοντες που να έχει επηρεάσει σημαντικά ή που να αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις 
προοπτικές της Εταιρίας.  
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1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από εννέα μέλη, εξελέγη από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.04.2008 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 
21.04.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως: 
 
Διοικητικό Συμβούλιο   
Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Διεύθυνση 
Εκτελεστικά Μέλη   
Σωκράτης Κόκκαλης του 
Πέτρου  Πρόεδρος Δ.Σ. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

Κων/νος Δημητριάδης του 
Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

Αθανάσιος Ζαρκαλής του 
Σπυρίδωνα 
 

Διευθύνων Σύμβουλος 
Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

Κων/νος Κόκκαλης του 
Σωκράτη 
 

 Σύμβουλος & Ανώτερο  
Διευθυντικό Στέλεχος 

Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

Δημήτριος Κλώνης του 
Χρήστου Σύμβουλος Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

Νικόλαος-Σωκράτης 
Λαμπρούκος του Δημητρίου   Σύμβουλος Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

Μη Εκτελεστικό Μέλος  Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 
Γεώργιος Ζαχόπουλος του 
Κων/νου 

Σύμβουλος & Ανώτερο  
Διευθυντικό Στέλεχος  

Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη 

 Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

Κων/νος Αντωνόπουλος του 
Γεωργίου   Σύμβουλος Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

Γρηγόριος Γιοβανώφ του 
Στυλιανού   Σύμβουλος Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα 

 
Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.06.2011. 
 
Τα Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά όργανα της Εταιρίας αποτελούνται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη καθώς και 
τον εσωτερικό ελεγκτή. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, πέραν εκείνων που έχουν και την 
ιδιότητα μέλους του Δ.Σ., είναι τα ακόλουθα: 
 

Ανώτερα Διοικητικά / Διευθυντικά Στελέχη 
Ονοματεπώνυμο Θέση  
Αντώνης Κεραστάρης του Ιωάννη Οικονομικός Διευθυντής 
Δημήτρης Γοργίας του Γεωργίου Διευθυντής Σχεδιασμού και Λειτουργίας Δικτύου  

Αργύρης Διαμαντής του Αναστασίου Διευθυντής Σχεδιασμού και Λειτουργίας 
Πληροφοριακών Συστημάτων 

Αντώνης Τζωρτζακάκης του Γεωργίου Διευθυντής Μarketing 
Σπύρος Βασιλάκης του Γεωργίου Διευθυντής Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών  
Εδουάρδος Γκερέκος του Σωτηρίου Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
Λεωνίδας Τσουβαλάκης του Νικολάου Εσωτερικός Ελεγκτής 
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1.4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ 
80.815.385 διαιρούμενο σε 95.076.924 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
€0,85.   
 
Στην από 12.12.2008 συνεδρίαση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών 
μετόχων αυτής μέχρι ποσού των Ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ 
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ενός και ογδόντα λεπτών του ευρώ (€ 26.938.461,80) με την 
έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων οκτώ 
(31.692.308) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του 
Ευρώ (€ 0,85) εκάστης και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο. 
 
Μετά την ανωτέρω προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό Ευρώ εκατόν επτά εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες 
οκτακόσια σαράντα επτά και είκοσι λεπτά του ευρώ (€ 107.753.847,20), διαιρούμενο σε εκατόν 
είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (126.769.232) 
Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€ 0,85), η 
καθεμία. 
 
Σημειώνεται ότι η Εταιρία με 30/9/2008 είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια και ζημίες μετά από φόρους. 
Συνεπώς βάσει των οικονομικών καταστάσεων που θα συντάξει η Εταιρία με 31/12/2008 και σε 
περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναμένεται 
να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920.  

Σε περίπτωση που η Εταιρία κατορθώσει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρούσα αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του  
άρθρου 47 Κ.Ν. 2190/1920, βάσει του οποίου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας δεν 
πρέπει να είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου αυτής, η Διοίκηση της 
Εταιρίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο, σε συνέχεια της παρούσας αύξησης, να συγκαλέσει Γενική 
Συνέλευση με σκοπό την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών εις 
νέον, ώστε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας (όπως αυτό διαμορφωθεί με την 
ολοκλήρωση της αύξησης) να μην είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου 
αυτής. 
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1.5 ΜΕΤΟΧΟΙ  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση κατόχων κοινών ονομαστικών 
μετοχών, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μετά την ολοκλήρωση 
της παρούσας αύξησης, έχοντας λάβει την παραδοχή ότι όλοι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν εξ 
ολοκλήρου τα δικαιώματά τους.  
 

  
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (ημερομηνία του  
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (σενάριο πλήρους κάλυψης) 

  ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου 

  

Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 76.610.514 80,58% 80.028.114 84,17% 102.147.352 80,58% 106.704.152 84,17% 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.417.600 3,59% 0 0,00% 4.556.800 3,59% 0 0,00% 
VESBOCHICO 
TRADING CO 
LIMITED 3.233.205 3,40% 3.233.205 3,40% 4.310.940 3,40% 4.310.940 3,40% 
Λοιποί μέτοχοι 
(<2%) 11.815.605 12,43% 11.815.605 12,43% 15.754.140 12,43% 15.754.140 12,43% 

Σύνολο 95.076.924 100,00% 95.076.924 100,00% 126.769.232 100,00% 126.769.232 100,00% 
*Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 
 
Σε περίπτωση που μόνο ο βασικός μέτοχος INΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ασκήσει πλήρως 
τα δικαιώματά του, η μετοχική σύνθεση των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά την ολοκλήρωση 
της παρούσας αύξησης θα έχει ως εξής: 
 

  
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (ημερομηνία του  
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (σενάριο μερικής κάλυψης) 

  ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου 

  

Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 76.610.514 80,58% 80.028.114 84,17% 102.147.352 84,69% 105.564.952 87,52% 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.417.600 3,59% 0 0,00% 3.417.600 2,83% 0 0,00% 
VESBOCHICO 
TRADING CO 
LIMITED 3.233.205 3,40% 3.233.205 3,40% 3.233.205 2,68% 3.233.205 2,68% 
Λοιποί μέτοχοι 
(<2%) 11.815.605 12,43% 11.815.605 12,43% 11.815.605 9,80% 11.815.605 9,80% 

Σύνολο 95.076.924 100,00% 95.076.924 100,00% 120.613.762 100,00% 120.613.762 100,00% 
 
*Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 
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Σημειώνεται ότι, τα παραπάνω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που 
πιθανότατα να μην απεικονίζουν την πραγματικότητα. Για οποιαδήποτε αλλαγή, θα υπάρξει 
σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται. 
 

1.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές, ονομαστικές, διαπραγματεύονται στην Αγορά της 
Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των 
διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας.  
 
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της HOL είναι 
GRS 420003006. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών 
είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Λεωφ. 
Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα. 
 
Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της με την PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
 
Οι μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, διαπραγματεύονται σε 
ευρώ. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άϋλης κοινής 
μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής.  

 

1.7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Στην από 12.12.2008 συνεδρίασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με άσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης των παλαιών μετόχων αυτής σε αναλογία 1 νέα προς 3 παλαιές μετοχές, μέχρι του 
ποσού των € 26.938.461,80 με την έκδοση 31.692.308 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας € 0,85 εκάστης και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην από 03/02/2009 συνεδρίασή του αποφάσισε τον 
καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών σε € 1,60 ανά μετοχή. Κατά συνέπεια, το σύνολο των 
κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέλθει έως στο ποσό των € 50.707.692,80. 
Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους € 23.769.231,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού 
«Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο». 
 
Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν: 
(i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων 

της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής 
του δικαιώματος προτίμησης (στο εξής οι «Δικαιούχοι Μέτοχοι»), η οποία θα αποφασιστεί 
και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εφόσον διατηρούν τα 
δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και 

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν 
λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.  

 
Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το 
Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο. Το δικαίωμα 
προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης. 
Η σχετική Ανακοίνωση Πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.  
 
Η μέτοχος INTRACOM HOLDINGS, η οποία κατέχει άμεσα και έμμεσα συνολικό ποσοστό 
84,17% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellas Online και ταυτόχρονα μετέχει, δια των οριζομένων 
από αυτήν μελών, στη διοίκηση της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο ποσοστό 
διασποράς των μετοχών της Hellas Online, δήλωσε στην από 12.12.2008 Έκτακτη Γενική 
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Συνέλευση δια των παρευρισκομένων εκπροσώπων της ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 
εξεταζόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρίας καθώς και κατά το 
χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, 
ενδέχεται να μειώσει το ποσοστό της σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας με ενδιαφερόμενο 
επενδυτή.  
 
Συγκεκριμένα, σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων της, η INTRACOM HOLDINGS, ως 
βασική μέτοχος της HELLAS ONLINE, δηλώνει ότι προτίθεται να ασκήσει τα αναλογούντα στο 
ποσοστό συμμετοχής της δικαιώματα προτίμησης, εκτός εάν τυχόν επιτευχθεί συμφωνία με 
ενδιαφερόμενο επενδυτή, όπου τα αντίστοιχα δικαιώματα θα ασκηθούν από αυτόν. 
 
Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν 
δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.. Προϋπόθεση για την άσκηση του 
δικαιώματος προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.  
 
Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, 
ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης 
των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό 
των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη 
εξάντληση της ζήτησης.  
  
 
Συνοπτικά οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 95.076.924 
ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:   
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων σε αναλογία 1 νέα για κάθε 3 παλαιές 

έως 
31.692.308   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  έως  
126.769.232 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 0, 85  
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,60 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  έως € 

50.707.692,80 
 
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, εισφορά υπέρ της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, δικαιώματα Χ.Α. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., τέλος υπέρ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παροχή δικτύου πιστωτικού ιδρύματος για την άσκηση των 
δικαιωμάτων προτίμησης, εκτύπωση και διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις στον 
Τύπο, κ.α.) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό ύψους €  0,7 εκατ. περίπου.  
 
 
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 



  

 12

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

11/02/09 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

12/02/09 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων 
προτίμησης 

13/02/09 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου 

13/02/09 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της 
Ε.Κ., του Χ.Α. και των Συμβούλων) 

13/02/09 
Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων 
προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή 
μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων 

17/02/09 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης  

23/02/09 Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

23/02/09 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 
03/03/09 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 
09/03/09 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 
11/03/09 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών 
19/03/09 Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. 
24/03/09 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους 
παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. 
 
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα 
διατεθούν, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων εξόδων έκδοσης και την ενίσχυση του 
κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας, εφόσον αυτή τυχόν απαιτηθεί, για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων οργανικής ανάπτυξης της Εταιρίας κατά την περίοδο 2009-2010, ως εξής:  
 
 
 
Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ποσά σε εκατ. €) 2009 2010 Σύνολο
Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης    

• Επενδύσεις Δικτύου κορμού  10.9 2.7 13.6 
• Επενδύσεις Δικτύου Πρόσβασης 5.2 1.0 6.2 
• Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Πληροφορικής 6.4 1.2 7.6 
• Λοιπές Επενδύσεις  11.0 5.1 16.1 

Σύνολο επενδύσεων οργανικής ανάπτυξης 33.5 10.0 43.5 
Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 6.5 0 6.5 
Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0.7 0 0.7 
Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ 40.7 10.0 50.7 
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1.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

H συγχώνευση των εταιρειών UNIBRAIN και προ συγχώνευσης HOL εγκρίθηκε στις 07.05.2008. 
Μέχρι τη συγχώνευση σκοπός της UNIBRAIN ήταν η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον 
τομέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων και ειδικότερα στους τομείς της τυπογραφίας, της εκτύπωσης 
εφημερίδων και περιοδικών, της έντυπης διαφήμισης και εν γένει στις εκδόσεις βιβλίων/εντύπων. 
Στη συνέχεια της συγχώνευσης, ο σκοπός της Εταιρίας τροποποιήθηκε με αποτέλεσμα η Εταιρία 
να δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο δραστηριοποίησης της προ συγχώνευσης HOL ήτοι 
παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και ευρυζωνικών συνδέσεων και εγκατάσταση και εκμετάλλευση  
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Οι Pro forma πληροφορίες έχουν ετοιμασθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, για να παρέχουν 
τις πληροφορίες για το πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη των Ομίλων Εταιριών της 
Unibrain AE και της προ συγχώνευσης HOL για τις χρήσεις 2006 και 2007, λόγω της 
απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη ως αυτές να είχαν συνενωθεί σε μια ενιαία εταιρία 
από την αρχή των χρήσεων αυτών.  
 
Οι ενδιάμεσες δημοσιευμένες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τις 
ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
2008.  
 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται: 

- χρηματοοικονομικές πληροφορίες από τις εγκεκριμένες την 17.11.2008 από το Δ.Σ. της 
Εταιρίας, ενδιάμεσες δημοσιευμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες 
της περιόδου 01.01.2008-30.09.2008 με συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 01.01.2007-
30.09.2007, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και  

- pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία για τις 
χρήσεις 2006-2007 επί των οποίων έχει συνταχθεί έκθεση ειδικού σκοπού από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή   

- οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τις 
χρήσεις 2007, 2006 και 2005 ( όπως έχουν επαναδημοσιευτεί ως συγκρίσιμη στήλη στις 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, των οποίων η έγκριση εκκρεμεί από την 
επόμενη Τακτικη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας) , οι οποίες αφορούν στις 
οικονομικές καταστάσεις της Unibrain, πριν τη συγχώνευσή της με την Hellas on Line AE. 

 
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.hol.gr. 
 
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών 
πληροφοριών  περιόδου 01.01.-30.09.2008 
 
Ενοποιημένα αποτελέσματα 01/09 - 30/09/2008    
σε χιλ. ευρώ 1/1 - 30/09/20071 1/1 - 30/09/2008 
Έσοδα 33.745 73.986 

Κόστος πωλήσεων (36.337) (69.437) 

Μικτό Κέρδος (2.592) 4.549 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (17.975) (20.738) 
Ζημίες προ Φόρων (20.582) (27.451) 
Καθαρές Ζημίες περιόδου (26.947) (28.706) 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
 
Σημαντική Σημείωση1 : Στις 23 Απριλίου 2007, η Εταιρία εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρίας 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έναντι τιμήματος € 47.030.000 σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένων εξόδων 
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συναλλαγής ύψους € 730.000). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας την 30/09/2007 
περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής από την ημερομηνία εξαγοράς έως το τέλος του εννιαμήνου, 
μετά από την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών.  
Τα αποτελέσματα της θυγατρικής για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς (μετά 
από την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών ύψους € 855.718) έχουν ως εξής: 
 
 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.   
σε χιλ. ευρώ 01/01/07 - 23/04/07 
Έσοδα 4.235 
Κόστος πωλήσεων (587) 

Μικτό Κέρδος 3.647 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 2.804 
Κέρδη προ Φόρων 2.543 
Καθαρά κέρδη περιόδου 1.923 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
 
Εάν η εξαγορά της θυγατρικής πραγματοποιείτο την 1 Ιανουαρίου 2007, τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη της 
θυγατρικής εταιρίας που θα ενοποιούνταν (μετά από την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών ύψους € 
2.137.729) για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 θα ήταν € 9.673.436 και € 4 
.077.543 αντίστοιχα. 
 
 
Τα έσοδα για την περίοδο 1.1-30.09.2008 ανέρχονται σε € 73.986 χιλ. έναντι € 33.745 χιλ. του 
εννιαμήνου 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 119%. 
 
Ανάλυση εσόδων      

σε χιλ. ευρώ 
1/1 - 

30/09/2007 
% επί των 
πωλήσεων 

1/1 - 
30/09/2008 

% επί των 
πωλήσεων 

Δ% 
30/09/08-
30/09/07 

Σταθερή τηλεφωνία (Voice) 4.620 14% 31.462 43% 581% 
Internet access 9.830 29% 14.725 20% 50% 
Internet leased lines 11.354 34% 20.099 27% 77% 
Data center services 531 2% 873 1% 65% 
Λοιπά έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών 2.174 6% 2.588 3% 19% 
Πωλήσεις εμπορευμάτων, 
εξοπλισμού και αναλώσιμων 4.593 14% 3.590 5% -22% 
Πωλήσεις προϊόντων 644 2% 648 1% 1% 
Σύνολο 33.745 100% 73.986 100% 119% 

 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
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Ενοποιημένοι Ισολογισμοί      
σε χιλ. ευρώ    
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 30/09/2008 
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 165.298 214.962 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 61.172 92.731 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 226.470 307.693 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.035 (13.272) 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 37.412 37.452 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 47.901 56.535 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 78.048 138.803 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 162.534 264.430 

Σύνολο Υποχρεώσεων  210.434 320.965 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 226.470 307.693 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών     
σε χιλ. ευρώ 1/1 - 30/09/2007 1/1 - 30/09/2008 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες* (4.430) (45.056) 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες* (92.392) (17.437) 
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 94.923 64.465 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.899) 1.973 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της 
περιόδου 8.803 5.495 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 6.904 7.468 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
 
*Σημαντική Σημείωση: Στην Έκθεση επισκόπησης των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων 
οικονομικών πληροφοριών της περιόδου 01/01-30/09/2008 που διενεργήθηκε από την 
PricewaterhouseCoopers για σκοπούς σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
σημειώνεται ότι:  «Οι πληρωμές για αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων για 
την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 στην κατάσταση ταμειακών ροών 
εμφανίζονται μικρότερες κατά το ποσό των €24.275.026 (εννιάμηνη περίοδος που έληξε 30 
Σεπτεμβρίου 2007 μεγαλύτερες κατά το ποσό των €7.980.128) και οι μεταβολές στο κεφάλαιο 
κίνησης εμφανίζονται μεγαλύτερες κατά το ποσό των €24.275.026 (εννιάμηνη περίοδος που 
έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2007 μικρότερες κατά το ποσό των €7.980.128).  Συνεπώς, οι καθαρές 
ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2008 όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζονται 
μεγαλύτερες κατά το ποσό των €24.275.026 (30 Σεπτεμβρίου 2007 μικρότερες κατά το ποσό των 
€7.980.128) και οι καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες εμφανίζονται 
μικρότερες (30 Σεπτεμβρίου 2007 μεγαλύτερες) κατά τα αντίστοιχα ποσά».   
 
Σημειώνεται ότι η Εταιρία στις οικονομικές καταστάσεις που θα εκδώσει για τη χρήση 01.01-
31.12.2008 σκοπεύει να λάβει υπόψιν της τις ανακατατάξεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
επισκόπησης των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών της 
περιόδου 01/01-30/09/2008 που διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers για σκοπούς 
σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
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Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές εκροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν βάσει της έκθεσης 
επισκόποησης της PricewaterhouseCoopers σε € 20.781 χιλ. (€ 45.056 χιλ. στη δημοσιευμένη 
κατάσταση ταμειακών ροών) για την περίοδο 01/01-30/09/2008 έναντι € 12.410 χιλ. (€ 4.430 χιλ. 
στη δημοσιευμένη κατάσταση ταμειακών ροών) για την περίοδο 01/01-30/09/2007, κυρίως λόγω 
της αύξησης των απαιτήσεων την 30/09/2008.  
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
Οι καθαρές επενδυτικές ταμειακές εκροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν βάσει της έκθεσης 
επισκόποησης της PricewaterhouseCoopers σε € 41.712 χιλ. (€ 17.437 χιλ. στη δημοσιευμένη 
κατάσταση ταμειακών ροών) για την περίοδο 01/01-30/09/2008 από € 84.412 χιλ. για την 
περίοδο 01/01-30/09/2007 (€ 92.392 χιλ. στη δημοσιευμένη κατάσταση ταμειακών ροών) και 
αφορούν κυρίως σε επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η μείωση των 
επενδυτικών εκροών την περίοδο 01/01-30/09/2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2007 
οφείλεται στην εξαγορά της θυγατρικής εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. την 23 
Απριλίου 2007 και σε υψηλότερες επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού που 
πραγματοποιήθηκαν το 2007. 
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
Οι καθαρές χρηματοδοτικές ταμειακές εισροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 64.465 χιλ. την  
περίοδο 01/01-30/09/2008  από € 94.923 χιλ. την περίοδο 01/01-30/09/2007. Οι εισροές αυτές 
αφορούν σε δάνεια που άντλησε ο Όμιλος τις περιόδους αυτές ενώ κατά το εννιάμηνο του 2007 
πραγματοποιήθηκε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €46,3 εκατ. για την εξαγορά της 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Τα δάνεια αναληφθέντα κατά την περίοδο αυτή αφορούν σε 
βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. 
 
Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της περιόδου 
01/01-30/09/2008, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 30/09/2008 ανήλθαν σε €  
7.469 χιλ. έναντι € 6.904 χιλ. την 30/09/2007. 
 
Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Pro Forma 
 
Οι Pro forma πληροφορίες έχουν ετοιμασθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, για να παρέχουν 
τις πληροφορίες για το πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη των Ομίλων Εταιριών της 
Unibrain AE και της Hellas on Line AE για τις χρήσεις 2006 και 2007, λόγω της απορρόφησης της 
δεύτερης από την πρώτη ως αυτές να είχαν συνενωθεί σε μια ενιαία εταιρία από την αρχή των 
χρήσεων αυτών.  Οι Pro forma πληροφορίες έχουν συνταχθεί, με βάση τον κανονισμό 809/2004 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι Pro Froma πληροφορίες έχουν εγκριθεί από την 
Εταιρία την 14/01/2009.  
 
Οι τελικές Pro-forma καταστάσεις αποτελεσμάτων και ισολογισμού για το 2006, το 2007 της 
Εταιρίας εμφανίζονται ακολούθως (ποσά σε €): 
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Στοιχεία Pro Forma Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2006 
 
Στοιχεία Pro Forma 
Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-
31.12.2006 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές 
Πληροφορίες 

  Unibrain 
Hellas on 

Line Σύνολο 
Προσαρμογές 

Pro forma 

Pro forma 
Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 
        
Έσοδα 5.223.015 33.087.384 38.310.399 10.789.671 49.100.070 
Κόστος πωλήσεων (3.015.169) (37.930.259) (40.945.428) (3.418.414) (44.363.842) 
Μικτό Κέρδος 2.207.846 (4.842.875) (2.635.029) 7.371.257 4.736.228 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 44.041 489.574 533.615 44.361 577.976 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (782.429) (3.981.710) (4.764.139) (2.053.084) (6.817.223) 
Έξοδα έρευνας (249.373) (1.639.074) (1.888.447) - (1.888.447) 
Έξοδα διάθεσης (485.698) (10.267.024) (10.752.722) (772.645) (11.525.367) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 734.387 (20.241.109) (19.506.722) 4.589.889 (14.916.833) 
        
Χρηματοοικονομικά έσοδα 34.906 273.525 308.431 7.132 315.563 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (14.745) (1.369.790) (1.384.535) (579.057) (1.963.592) 
Κέρδη/(ζημίες) προ Φόρων 754.548 (21.337.374) (20.582.826) 4.017.964 (16.564.862) 
        
Φόρος εισοδήματος (149.325) 4.665.375 4.516.050 (5.515.751) (999.701) 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 605.223 (16.671.999) (16.066.776) (1.497.787) (17.564.563) 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
 
Στοιχεία Pro Forma Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2007 

Στοιχεία Pro Forma 
Αποτελεσμάτων χρήσης 
01.01-31.12.2007 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές 
Πληροφορίες 

  Unibrain Hellas on Line Σύνολο 
Προσαρμογές 

Pro forma 

Pro forma 
Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 
Έσοδα 5.764.556 48.243.780 54.008.336 4.234.531 58.242.867 
Κόστος πωλήσεων (3.873.915) (51.333.363) (55.207.278) (1.125.928) (56.333.206) 

Μικτό Κέρδος 1.890.641 (3.089.583) (1.198.942) 3.108.603 1.909.661 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (98.742) 488.428 389.686 24.828 414.514 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (777.656) (7.198.171) (7.975.827) (830.061) (8.805.888) 
Έξοδα έρευνας (139.785)                         - (139.785)                          -  (139.785) 
Έξοδα διάθεσης (649.233) (17.569.858) (18.219.091) (217.911) (18.437.002) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 225.225 (27.369.184) (27.143.959) 2.085.459 (25.058.500) 
        
Χρηματοοικονομικά έσοδα 63.236 49.596 112.832                          -  112.832 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (10.579) (3.728.037) (3.738.616) (261.016) (3.999.632) 

Κέρδη/(ζημίες) προ Φόρων 277.882 (31.047.625) (30.769.743) 1.824.443 (28.945.300) 
        
Φόρος εισοδήματος (125.378) (7.063.973) (7.189.351) 5.380.022 (1.809.329) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 152.504 (38.111.598) (37.959.094) 7.204.465 (30.754.629) 
 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
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Στοιχεία Pro Forma Ισολογισμού 31.12.2006 
Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές 

πληροφορίες     

Στοιχεία Pro Forma Ισολογισμού 31.12.2006 Unibrain 
Hellas on 

Line Σύνολο 
Προσαρμογές 

Pro forma 
Pro forma 

Ισολογισμός 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    (Σημ. 3)   
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια στοιχεία 94.066 16.790.969 16.885.035 30.944.293 47.829.328 
Άυλα πάγια στοιχεία 1.218.785 3.924.449 5.143.234 11.047.254 16.190.488 
Υπεραξία                  -                     -                     -  18.106.938 18.106.938 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 109.972 10.271 120.243                        - 120.243 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 353.860 6.857.534 7.211.394 (7.211.394)                      -  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 20.698 137.426 158.124 37.122 195.246 
  1.797.381 27.720.649 29.518.030 52.924.213 82.442.243 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 1.430.789 199.422 1.630.211                        - 1.630.211 
Εμπορικές απαιτήσεις 1.125.074 11.087.867 12.212.941 5.790.149 18.003.090 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 62.737 6.903.784 6.966.521 1.442.740 8.409.261 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 369.019                    -  369.019                        - 369.019 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.122.684 6.680.090 8.802.774 1.404.354 10.207.128 
  5.110.303 24.871.163 29.981.466 8.637.243 38.618.709 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.907.684 52.591.812 59.499.496 61.561.456 121.060.952 

IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 4.680.000 27.500.000 32.180.000 46.300.000 78.480.000 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.354.907 2.075.364 6.430.271                        - 6.430.271 
Λοιπά αποθεματικά 420.628 156.141 576.769 5.877.148 6.453.917 
Αποτελέσματα εις νέο (3.453.681) (28.059.851) (31.513.532) (15.027.403) (46.540.935) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.001.854 1.671.654 7.673.508 37.149.745 44.823.253 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα δάνεια                  -  1.229.881 1.229.881                        - 1.229.881 

Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης                  -  126.951 126.951 1.011.787 1.138.738 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 45.420 339.004 384.424 88.025 472.449 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους                  -  230.632 230.632                        - 230.632 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  3.427 3.427 4.754.447 4.757.874 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                  -                     -                     -  1.736.176 1.736.176 
  45.420 1.929.895 1.975.315 7.590.435 9.565.750 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Προμηθευτές 685.163 22.769.638 23.454.801 3.000.087 26.454.888 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια                  -  19.102.747 19.102.747 10.000.000 29.102.747 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης                  -  266.239 266.239 279.415 545.654 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 6.579 306.849 313.428                        - 313.428 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους 48.609 276.757 325.366 186.882 512.248 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 120.059 2.114.758 2.234.817 2.542.440 4.777.257 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  4.153.275 4.153.275 812.452 4.965.727 
  860.410 48.990.263 49.850.673 16.821.276 66.671.949 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 905.830 50.920.158 51.825.988 24.411.711 76.237.699 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.907.684 52.591.812 59.499.496 61.561.456 121.060.952 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 2007, οι 
οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
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Στοιχεία Pro Froma Ισολογισμού 31.12.2007 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές Πληροφορίες Στοιχεία Pro Froma Ισολογισμού 31.12.2007 
Unibrain Hellas on Line Σύνολο 

Προσαρμογές 
Pro forma 

Pro forma 
Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    (Σημ. 3)   
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια στοιχεία 81.499 127.920.562 128.002.061 (207.055) 127.795.006 
Άυλα πάγια στοιχεία 1.451.899 13.471.658 14.923.557 2.074.667 16.998.224 
Υπεραξία                  -  21.069.438 21.069.438 (2.962.500) 18.106.938 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 109.972                         - 109.972                        - 109.972 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 327.455                         - 327.455                        - 327.455 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10.216 195.402 205.618                        - 205.618 
  1.981.041 162.657.060 164.638.101 (1.094.888) 163.543.213 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 974.932 311.026 1.285.958                        - 1.285.958 
Εμπορικές απαιτήσεις 730.776 27.344.371 28.075.147                        - 28.075.147 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 173.215 25.754.899 25.928.114                        - 25.928.114 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 387.091                         - 387.091                        - 387.091 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.279.546 2.215.847 5.495.393                        - 5.495.393 

  5.545.560 55.626.143 61.171.703                        - 61.171.703 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.526.601 218.283.203 225.809.804 (1.094.888) 224.714.916 

IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 4.800.000 75.800.000 80.600.000                        - 80.600.000 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.825.395 75.364 4.900.759                        - 4.900.759 
Λοιπά αποθεματικά 350.110 8.785.625 9.135.735                        - 9.135.735 
Αποτελέσματα εις νέο (3.301.178) (75.299.852) (78.601.030) (1.561.788) (80.162.818) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.674.327 9.361.137 16.035.464 (1.561.788) 14.473.676 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα δάνεια                  -  37.412.298 37.412.298                        - 37.412.298 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης                  -  2.484.562 2.484.562                        - 2.484.562 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 49.719 557.958 607.677                        - 607.677 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  3.807.606 3.807.606                        - 3.807.606 
Επιχορηγήσεις                  -  1.484.177 1.484.177                        - 1.484.177 

  49.719 45.746.601 45.796.320                        - 45.796.320 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Προμηθευτές 636.237 71.084.342 71.720.579                        - 71.720.579 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια                  -  78.048.440 78.048.440                        - 78.048.440 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης                  -  2.126.768 2.126.768                        - 2.126.768 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις                  -  175.000 175.000                        - 175.000 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους 43.399 1.948.541 1.991.940                        - 1.991.940 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                  -  1.444.374 1.444.374 466.900 1.911.274 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 122.919 5.006.057 5.128.976                        - 5.128.976 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  3.341.943 3.341.943                        - 3.341.943 

  802.555 163.175.465 163.978.020 466.900 164.444.920 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 852.274 208.922.066 209.774.340 466.900 210.241.240 
           

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.526.601 218.283.203 225.809.804 (1.094.888) 224.714.916 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 2007, οι 
οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
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Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) 2005-2007 
 
Ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσεων της HOL (πρώην UNIBRAIN) 2005-2007: 
Ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεων 2006-2007   
σε χιλιάδες €  01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2007 
Κύκλος Εργασιών 4.625 5.223 5.765 
Κόστος Πωληθέντων (2.807) (3.015) (3.874) 
Μικτό Κέρδος 1.818 2.208 1.891 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 957 734 225 
Κέρδη μετά από φόρους  470 605 153 
Σημείωση 1: Τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων είναι μη ελεγμένα από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή στοιχεία που συνέταξε η UNIBRAIN για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.  
 
 
Ενοποιημένη Οικονομική Κατάσταση Ισολογισμού της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τις χρήσεις 
που έληξαν την 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007: 
 
Ενοποιημένοι Ισολογισμοί    
σε χιλιάδες €  31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία 
Ενεργητικού 1.872 1.797 1.981 
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.293 5.110 5.546 
Σύνολο Ενεργητικού 6.165 6.908 7.527 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας 5.222 6.002 6.674 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
42 45 50 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 776 805 759 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 119 49 43 
Προβλέψεις 6 7 0 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων  901 860 803 
Σύνολο Υποχρεώσεων 943 906 852 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 6.165 6.908 7.527 
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή της ελεγκτικής εταιρίας  
Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές.  
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Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών για τις χρήσεις 2005 - 2007 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     
σε χιλιάδες €  01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2007 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
Λειτουργικές Δραστηριότητες  

1.152 828 985 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
Επενδυτικές Δραστηριότητες  (725) (123) (419) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 

0 214 590 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  

427 919 1.156 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης περιόδου 

776 1.203 2.123 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 

1.203 2.123 3.278 

Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή της ελεγκτικής εταιρίας  
Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές.  
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
Οι λειτουργικές ταμειακές εισροές της HOL (πρώην UNIBRAIN) τη χρήση 2007 ανήλθαν σε € 985 
χιλ. έναντι € 828 χιλ. τη χρήση 2006 και € 1.152 χιλ. τη χρήση 2005. Το 2007, τα λειτουργικά 
αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα ύψους € 299 χιλ. Οι 
εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι απαλλαγμένες από την πρόβλεψη αυτή και 
συνεπώς εμφανίζουν αύξηση έναντι της χρήσης 2006. 
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
Οι επενδυτικές ταμειακές εκροές διαμορφώθηκαν σε € 419 χιλ. τη χρήση 2007 από € 123 χιλ. τη 
χρήση 2006 και € 725 χιλ. τη χρήση 2005 και αφορούν κυρίως σε επενδύσεις σε άυλα στοιχεία 
ενεργητικού.  
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
Οι χρηματοδοτικές ταμειακές εισροές της HOL (πρώην UNIBRAIN) διαμορφώθηκαν σε € 590 χιλ. 
τη χρήση 2007 από € 214 χιλ. τη χρήση 2006 και € 0 χιλ. τη χρήση 2005. Οι εισροές αυτές 
αφορούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης.  
 
Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007, τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα κατά την εν λόγω χρήση ανήλθαν σε € 3.278 χιλ. έναντι € 2.123 χιλ. τη χρήση 
2006 και € 1.203 χιλ. τη χρήση 2005. 
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1.9 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Η Εταιρία και οι θυγατρικές της προβαίνουν σε συναλλαγές με συνδεδεμένες και συγγενείς 
εταιρίες στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Οι σημαντικότερες από αυτές κατά τη 
διάρκεια των τελεταίων χρήσεων αφορούν σε συναλλαγές με την 100% θυγατρική της Εταιρίας, 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες, και με την Intracom Holdings, τη θυγατρική αυτής  INTRAKAT Α.Ε. και 
τη συνδεδεμένη αυτής Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ.  

1.10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και 
την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο  

 
• Η κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων που 

δεν εξαρτώνται μόνο από την Εταιρία, συνεπώς το κεφάλαιο κίνησης ενδέχεται να μην 
επαρκέσει για τις δραστηριότητες του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες 

 
• Η Εταιρία έχει σημαντικά δανειακά κεφάλαια τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω 

στο μέλλον 
• Η σύμβαση του κοινού ομολογιακού δανείου που σύναψε η Εταιρία την 23.10.2008 

προβλέπει συγκεκριμένους όρους περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δεν 
ικανοποιούνται πλήρως  

• Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα στην περίπτωση 
αύξησης των επιτοκίων  

 
• Η Εταιρία χρειάζεται σημαντικά κεφάλαια για να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο και 

οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην απόκτηση αυτών των κεφαλαίων 
ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητά της   

• Ενδεχόμενη αποτυχία της Εταιρίας να αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαιά της σε επίπεδο ανώτερο 
του 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύση με δικαστική 
απόφαση σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 48 του Κ.Ν. 2190/1920 
 

• Η Εταιρία εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα 
και σε περίπτωση που η αγορά αυτή δεν αναπτυχθεί με το ρυθμό που αναμένεται, η 
επιχειρηματική της δραστηριότητα θα μπορούσε να επηρεαστεί δυσμενώς 

 
• Η Εταιρία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις υπηρεσίες που παρέχει στην αγορά 

που δραστηριοποιείται 
 

• Οι εντεινόμενες πιέσεις τιμών στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών θα μπορούσαν να 
έχουν αρνητική επίδραση στη δραστηριότητα της Εταιρίας 

 
• Η επιτυχία της Εταιρίας να αναπτύξει τη συνδρομητική της βάση εξαρτάται μεταξύ άλλων 

από την αύξηση του αριθμού των αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων της (LLU), διαδικασία 
η οποία ελέγχεται μόνο μερικώς από την Εταιρία  

• Η ικανότητα της Εταιρίας να βελτιώσει το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη και να 
αυξήσει την πελατειακή της βάση μπορεί να εξαρτάται από σειρά παραγόντων που δεν 
είναι στον έλεγχό της 

• Η Εταιρία δύναται να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του σχεδίου 
ανάπτυξης του δικτύου της, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της 
να προσελκύσει νέους πελάτες  
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• Η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα οποία έχει επενδύσει η Εταιρία ενδέχεται 

να μην είναι επαρκής με αποτέλεσμα η Εταιρία να μην καταφέρει να επωφεληθεί ως 
ανέμενε από τις επενδύσεις στο δίκτυό της 

 
• Η Εταιρία δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από την επίδραση των ταχέων τεχνολογικών 

εξελίξεων στην αγορά που δραστηριοποιείται 

• Η Εταιρία εξαρτάται από την αξιοπιστία των δικτύων της ή αυτών άλλων παρόχων. 
Αστοχία του συστήματος ή παραβιάσεις της ασφάλειάς του δύνανται να βλάψουν τη 
φήμη της Εταιρίας ή να οδηγήσουν σε απώλεια συνδρομητών 

• H συνεργασία με τη Vodafone Ελλάς είναι σημαντική για την Εταιρία και τυχόν δυσμενής 
εξέλιξη ή λύση αυτής μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα της 
Εταιρίας 

• Εάν η Εταιρία αποτύχει να διασυνδεθεί με άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ή εάν 
δεν επιτύχει κοστολογικά συμφέρουσες τιμές διασύνδεσης, ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες της και επομένως να αποτύχει να αυξήσει το μερίδιο 
αγοράς της, ή η σχετική αύξηση να μην είναι η αναμενόμενη 

• Η Εταιρία ενδέχεται, σε περίπτωση που η δραστηριότητά της αναπτυχθεί με ταχύτερους 
ρυθμούς από τους αναμενόμενους, να μην μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά την 
ανάπτυξη αυτή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα των 
υπηρεσιών ή την ικανότητα επιτυχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της 

• Σε περίπτωση που η Intracom Holdings σταματήσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη της 
Εταιρίας ή σε περίπτωση που η Εταιρία πάψει να αποτελεί μέλος του Ομίλου Intracom 
Holdings, είναι δυνατό να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα και  η 
χρηματοοικονομική της κατάσταση 

• Η Εταιρία εξαρτάται από σημαντικά διοικητικά και άλλα στελέχη 

• Ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας αναμένεται να συνεχίσει να κατέχει σημαντικό ποσοστό 
στο μετοχικό της κεφάλαιο  

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο  
 

• Εκκρεμείς δικαστικές διαμάχες  

• Η Εταιρία αντιμετωπίζει ένα εξελισσόμενο και αβέβαιο ρυθμιστικό περιβάλλον 

• Η νομική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας μπορεί να 
μην είναι πάντοτε αποτελεσματική, γεγονός που μπορεί να αποδυναμώσει την αξία της 
εταιρικής της ταυτότητας και των επώνυμων προϊόντων της   

• Τυχόν παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και επιβολή των 
σχετικών κυρώσεων είναι πιθανό να έχουν αρνητική επίπτωση στη δραστηριότητα, τη 
φήμη και τα αποτελέσματα της Εταιρίας  

• H Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί ή να αναστείλει ή να ανακαλέσει τα δικαιώματα της Εταιρίας για την 
παροχή δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς 
Γενικής άδειας ή να επιβάλει πρόστιμα ή κυρώσεις σε περίπτωση που η Εταιρία δεν 
συμμορφωθεί με τους κείμενους νόμους και κανονισμούς  

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρούσα έκδοση 

 
• Η διασπορά των μετοχών της Εταιρίας είναι χαμηλή  

 



  

 24

• Ενδεχόμενη μη κάλυψη των προϋποθέσων α & β της ενότητας 3.1.2.5 του Κανονισμού 
του Χ.Α θα μπορούσε να οδηγήσει σε θέση των μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία 
Επιτήρησης 

• Η τιμή της κοινής μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις 

• Μελλοντικές εκδόσεις κοινών μετοχών ενδεχομένως να οδηγήσουν σε απομείωση της 
αξίας των μετοχών 

• Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών δεν ξεκινάει ταυτόχρονα με την καταβολή των 
μετρητών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης 

• Η αγορά των δικαιωμάτων προτίμησης ενδέχεται να μην αναπτυχθεί επαρκώς 

 

 
1.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 
  
Οι επαναδημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για 
τη χρήση 2006 και οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην 
UNIBRAIN) για τη χρήση 2007, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. και 
ελέχθησαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) 
και κα. Ζωή Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - 
Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100)) μαζί με το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ελέγχου είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 
25 Αθήνα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr 
 
Οι ενδιάμεσες δημοσιευμένες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες της περιόδου 01.01- 
30.09.2008  είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr 
 
Οι συνενωμένες Pro-forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων 2006 και 2007, που 
συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004, εξετάστηκαν 
από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, 152 32  Χαλάνδρι), 
μαζί με την αντίστοιχη έκθεση βεβαίωσης είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 
και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr. 
 
 

1.12 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι δώδεκα (12) μήνες από τη 
δημοσίευσή του, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού: 
 
Τα πορίσματα της ελεγκτικής διαδικασίας επί νομικών ζητημάτων της Εταιρίας του δικηγορικού 
γραφείου «Καρατζά & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία», μαζί με τις Βεβαιώσεις των νομίμων 
εκπροσώπων της Εταιρίας, είναι διαθέσιμα, κατόπιν σχετικής συναίνεσής τους, στα γραφεία της 
HELLAS ONLINE, Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα. 
 
Το καταστατικό της Εταιρίας είναι διαθέσιμο στα γραφεία της, Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, 
Αθήνα. 
 
H επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας σχετικά με τις εκκρεμοδικίες είναι 
διαθέσιμη στα γραφεία της, Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα. 
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Το πρακτικό της από 12/12/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που 
αποφάσισε την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας, 
Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα. 
 
Επισημαίνεται ότι άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των ανωτέρω 
εγγράφων, δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
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2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
 

Η επένδυση στις κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. 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 στις μετοχές της Εταιρίας. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που 
περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηματοοικονομική θέση της, τα αποτελέσματα της 
λειτουργίας της και οι προοπτικές της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, 
ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και στην τιμή πώλησης των κοινών ονομαστικών 
μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια μέρους ή ακόμη και του συνόλου οποιασδήποτε επένδυσης 
σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να 
μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και 
αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να 
επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Σημειώνεται τέλος ότι η 
σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη 
βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. 
 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο  

 
Η κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων που δεν 
εξαρτώνται μόνο από την Εταιρία, συνεπώς το κεφάλαιο κίνησης ενδέχεται να μην 
επαρκέσει για τις δραστηριότητες του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες 
 
Τα οικονομικά έτη 01.01.2005 – 31.12.2005, 01.01.2006 – 31.12.2006 και 01.01.2007- 
31.12.2007 και την περίοδο 01.01-30.09.2008 η HOL υπέστη ζημίες μετά από φόρους και 
παρουσίασε αρνητικές ταμειακές ροές. Η Διοίκηση της Εταιρίας δε δύναται να προβλέψει με 
ασφάλεια πότε θα επιτύχει κερδοφορία ή θα λειτουργεί με θετικές ταμειακές ροές.  
 
Ο Όμιλος αναμένει να καλύψει τις ανάγκες του σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους 12 
μήνες, μεταξύ άλλων από την είσπραξη των εγκεκριμένων επιδοτήσεων από την Κοινωνία της 
Πληροφορίας και τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, την είσπραξη χρεωστικού ΦΠΑ, την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. (Βλ. σχετικά κεφ. 4.1 «Δήλωση για την 
επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης»). Eάν , η δραστηριότητα του Ομίλου δεν αναπτυχθεί όπως 
αναμένεται, ή/και αν η είσπραξη κάποιου από τα απαιτούμενα ποσά καθυστερήσει, η Εταιρία 
εφόσον δημιουργείται ανάγκη κεφαλαίου κίνησης, θα επιδιώξει καταρχάς τη βελτίωση των όρων 
συνεργασίας με τους προμηθευτές ή/και την αναθεώρηση του επενδυτικού της πλάνου και, αν 
απαιτηθεί, την άντληση επιπρόσθετων δανειακών κεφαλαίων με την εγγύηση της Intracom 
Holdings. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μέτρα δεν δύνανται να ικανοποιηθούν ή και δεν 
επαρκέσουν, η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο 
κίνησης. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η 
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές του Ομίλου. 
  
Η Εταιρία έχει σημαντικά δανειακά κεφάλαια τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω 
στο μέλλον 

 
Ο Όμιλος είχε με 30/09/2008 καθαρό δανεισμό (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών 
μισθώσεων) ύψους €178,3 εκατ. εκ των οποίων €138,8 εκατ. βραχυπρόθεσμα δάνεια. Στις 
23.10.08, η Εταιρία σύναψε για την αναχρηματοδότηση μέρους του ανωτέρω δανεισμού, 
ομολογιακό δάνειο ύψους €144,5 εκατ. με κοινοπραξία τραπεζών, εγγυημένο από την Intracom 
Holdings, τον κύριο μέτοχο, και ασφαλισμένο, μεταξύ άλλων με ενέχυρο επί των μετοχών της 
εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες (βλ. κεφ. 3.4 «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»). Οι όροι 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων, επιβάλλουν στην Εταιρία 
μια σειρά από συνεχείς δεσμεύσεις όπως ενδεικτικά τη διατήρηση των χρηματοοικονομικών 
δεικτών σε συγκεκριμένα επίπεδα.  
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Η ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιεί τους όρους των δανειακών συμβάσεων και να εξυπηρετεί, 
αποπληρώνει και επαναχρηματοδοτεί τα δάνειά της για να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο 
κεφαλαίου κίνησης εξαρτάται από την ικανότητά της να παράγει ταμειακές  ροές στο μέλλον, το 
οποίο σε ένα βαθμό εξαρτάται από παράγοντες όπως γενικές οικονομικές συνθήκες, 
χρηματοοικονομικούς παράγοντες, ανταγωνισμός, νομικό και θεσμικό περιβάλλον και άλλους 
παράγοντες που δεν είναι υπό τον έλεγχό της. Για την εξυπηρέτηση των δανείων της η Εταιρία 
ενδεχομένως να πρέπει να αναχρηματοοδοτήσει ένα μέρος των δανειακών αναγκών της στη λήξη 
ή και νωρίτερα, να μειώσει ή να καθυστερήσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες ή να αναζητήσει 
πρόσθετα κεφάλαια. Η Εταιρία δεν δύναται να διαβεβαιώσει ότι θα παράγει επαρκή διαθέσιμα ή 
ότι θα διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες πληρωμές ή ότι 
οποιαδήποτε αναχρηματοδότηση ή επιπλέον χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη ή/και στους 
όρους της αγοράς ή, στην περίπτωση που απαιτηθεί  να πωλήσει η Εταιρία ορισμένα από τα 
πάγια της για αυτό το σκοπό, ότι τα έσοδα από την πώληση θα επαρκέσουν για την ικανοποίηση 
των δανειακών της υποχρεώσεων. 
 
Οι αυξημένες δανειακές ανάγκες της Εταιρίας και οι συνέπειες αυτών στη δραστηριότητά της ή 
την ικανότητά της να εξυπηρετήσει ή να αναχρηματοδοτήσει τις δανειακές της ανάγκες, δύνανται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 
αποτελέσματα και τις προοπτικές της. 
 
Η σύμβαση του κοινού ομολογιακού δανείου που σύναψε η Εταιρία την 23.10.2008 
προβλέπει συγκεκριμένους όρους περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δεν 
ικανοποιούνται πλήρως 
 
Μεταξύ των όρων της σύμβασης του κοινού ομολογακού δανείου που σύναψε η Εταιρία την 
23.10.2008, μη τήρηση των οποίων αποτελεί συνακόλουθα γεγονός καταγγελίας, είναι η αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών ύψους τουλάχιστον € 100 εκατ., με 
σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της, η οποία αύξηση έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2008. Η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται 
σε χρόνο μεταγενέστερο του οριζομένου από την εν λόγω σύμβαση ενώ υπολείπεται του 
ελάχιστου ποσού καθώς ανέρχεται σε €50,7 εκατ. Η Εταιρία έχει αιτηθεί την τροποποίηση του 
ανωτέρω όρου της σύμβασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης λόγω του ανωτέρω ή 
λόγω της τυχόν μη ικανοποίησης άλλων όρων της σύμβασης του κοινού ομολογιακού δανείου, 
όπως η διατήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών και λειτουργικών αποτελεσμάτων σε 
συγκεκριμένα επίπεδα, η Εταιρία θα πρέπει άμεσα να προβεί σε πλήρη αντικατάσταση του 
δανεισμού. Εάν η πλήρης αντικατάσταση δεν καταστεί εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί με 
ευνοϊκούς όρους, η Εταιρία θα πρέπει να προβεί ενδεχομένως σε σημαντικές αναπροσαρμογές 
στους στόχους της, και/ή στον τρόπο ή χρόνο εφαρμογής του επενδυτικού της σχεδίου, ενώ 
ενδέχεται να παρουσιάσει έλλειμμα σε κεφάλαιο κίνησης. Συνεπώς, ενδέχεται να επηρεαστούν 
ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι 
προοπτικές της. Βλ.κεφ. 3.4 «Σημαντικές Συμβάσεις». 
 
Επιπλέον, με δεδομένο τον προαναφερόμενο όρο του δανείου περί ελάχιστου ποσού αύξησης 
€100 εκατ., δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Εταιρία να χρειαστεί να προβεί σε νέα 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ ή με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων.  
 
 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα στην περίπτωση 
αύξησης των επιτοκίων  
 
Τα δάνεια που έχει συνάψει ο Όμιλος, συμπεριλαμβανομένου και του ομολογιακού δανείου που 
σύναψε η Εταιρία τον Οκτώβριο 2008, φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο που ισοδυναμεί με το 
επιτόκιο euribor πλέον ενός περιθωρίου. (βλ. κεφ. 3.4 «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»). Το euribor 
ή άλλα επιτόκια μπορεί να παρουσιάσουν διακυμάνσεις στο μέλλον, αυξάνοντας έτσι τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας, μειώνοντας τις 
ταμειακές ροές που θα ήταν διαθέσιμες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις ανάγκες 
κεφαλαίου κίνησης και επιβραδύνοντας την ικανότητα της Εταιρίας να αποπληρώσει τα δάνειά 
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της. Τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα που προέρχονται από μεταβολή των επιτοκίων 
δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. 
 
 
Η Εταιρία χρειάζεται σημαντικά κεφάλαια για να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο και 
οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην απόκτηση αυτών των κεφαλαίων 
ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητά της   
 
Η Εταιρία χρειάζεται σημαντικά κεφάλαια για την επέκταση, την αναβάθμιση και τη συντήρηση 
του δικτύου της. Οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας 
και τη διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών που προσφέρει, όσο και για τη μείωση του 
βαθμού εξάρτησής της από ακριβές υπηρεσίες χονδρικής (όπως μισθωμένες γραμμές) που 
προσφέρονται από άλλους παρόχους, γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση των περιθωρίων 
κερδοφορίας της. Εάν η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και οι αναμενόμενες ταμειακές 
ροές δεν επαρκέσουν η Εταιρία μπορεί να αντλήσει κεφάλαια για τις επενδύσεις αυτές μέσω 
δανεισμού ή/και νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ή/και μέσω δημιουργίας νέων πιστωτικών 
διευκολύνσεων ή/και αύξησης των υφισταμένων. Εάν η επιπρόσθετη χρηματοδότηση δεν 
καταστεί εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί με ευνοϊκούς όρους, η Εταιρία θα πρέπει να προβεί σε 
σημαντικές αναπροσαρμογές στους στόχους της, και/ή στον τρόπο ή χρόνο εφαρμογής του 
επενδυτικού της σχεδίου, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της. 
 

Ενδεχόμενη αποτυχία της Εταιρίας να αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαιά της σε επίπεδο ανώτερο 
του 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύση με δικαστική 
απόφαση σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 48 του Κ.Ν. 2190/1920 

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου, το  
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της 
χρήσης τη γενική συνέλευση που θα αποφασίσει είτε τη λύση της εταιρίας, είτε την υιοθέτηση 
άλλου μέτρου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920, μια εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση 
μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εάν (μεταξύ άλλων) το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και η 
γενική συνέλευση της εταιρίας δεν λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920.  

Σημειώνεται ότι η Εταιρία με 30/9/2008 είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια και ζημίες μετά από φόρους. 
Συνεπώς βάσει των οικονομικών καταστάσεων που θα συντάξει η Εταιρία με 31/12/2008 και σε 
περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναμένεται 
να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920, 
και συνεπώς τρίτο μέρος με εννομο συμφέρον θα έχει τη δύνατοτητα να υποβάλει αίτηση λύσης 
της Εταιρίας με δικαστική απόφαση.  

Σε περίπτωση που η Εταιρία κατορθώσει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρούσα αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του  
άρθρου 47 Κ.Ν. 2190/1920, βάσει του οποίου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας δεν 
πρέπει να είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου αυτής, η Διοίκηση της 
Εταιρίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο, σε συνέχεια της παρούσας αύξησης, να συγκαλέσει Γενική 
Συνέλευση με σκοπό την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών εις 
νέον, ώστε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας (όπως αυτό διαμορφωθεί με την 
ολοκλήρωση της αύξησης) να μην είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου 
αυτής. 
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Η Εταιρία εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα και 
σε περίπτωση που η αγορά αυτή δεν αναπτυχθεί με το ρυθμό που αναμένεται, η 
επιχειρηματική της δραστηριότητα θα μπορούσε να επηρεαστεί δυσμενώς 
 
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Παρόλο που η αγορά ευρυζωνικών 
τηλεπικοινωνιών έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό με ταχείς ρυθμούς, ο ρυθμός ανάπτυξης 
των υπηρεσιών αυτών στην Ελλάδα ενδέχεται να είναι μικρότερος του εκτιμώμενου λόγω 
διαφόρων παραγόντων, αρκετοί εκ των οποίων είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρίας. Οι 
παράγοντες αυτοί συμπεριλαμβάνουν διαδικαστικές δυσκολίες κατά τη διαδικασία κατασκευής 
υποδομών, υπερφόρτωση δικτύου, προβλήματα που συνδέονται με την ποιότητα των 
υπηρεσιών, αυξημένο κόστος, ανεπαρκή ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής, δυσκολίες που 
προκύπτουν από το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και τις γενικές οικονομικές συνθήκες στην 
Ελλάδα. 
 
Οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω ή και άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης 
σημαντικής καθυστέρησης στην οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, μπορεί να επηρεάσουν 
δυσμενώς τον ρυθμό αύξησης αλλά και διατήρησης της πελατειακής βάσης της Εταιρίας. Λόγω 
των παραπάνω αλλά και με δεδομένo το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη της 
διαθεσιμότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, η αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, 
ενδέχεται να μην αναπτυχθεί όπως προβλέπει η Εταιρία με αποτέλεσμα τη δυσμενή και ουσιώδη 
επίδραση στη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές 
της. 
 
 
Η Εταιρία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις υπηρεσίες που παρέχει στην αγορά που 
δραστηριοποιείται 
 
Ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών είναι έντονος και αναμένεται να συνεχίσει 
να εντείνεται ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, του εξελισσόμενου τοπίου της αγοράς που 
συμπεριλαμβάνει εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δυνατότητα εισόδου νέων 
ανταγωνιστών, στρατηγικές συμμαχίες, μετοχικές συμμετοχές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες 
διαθέσιμες σε ορισμένους από τους υφιστάμενους ανταγωνιστές της Εταιρίας 
συμπεριλαμβανομένων των συνεργιών και της χρηματοοικονομικής υποστήριξης από τους 
μετόχους τους και τις εξελιξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Πέραν του ΟΤΕ που κατέχει 
δεσπόζουσα θέση, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά 
τηλεπικοινωνιών με τους οποίους ανταγωνίζεται η Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων τόσο των 
εναλλακτικών παρόχων σταθερών επικοινωνιών, όσο και των παρόχων υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών που μπορεί να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες (βλ. κεφ. 3.5.5 
«Αντικείμενο Δραστηριότητας»). Επιπλέον, η Εταιρία αντιμετωπίζει και αναμένει ότι θα συνεχίσει 
να αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις για να επεκτείνει και να αναβαθμίσει περαιτέρω την 
ποιότητα του δικτύου της, να βελτιώσει το επίπεδο των υπηρεσιών της και να επιτύχει τη 
μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών της. Αν η Εταιρία δεν ανταποκριθεί στις ανωτέρω 
ανταγωνιστικές πιέσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά, ενδεχομένως να μην μπορέσει να αυξήσει το 
μερίδιό της στην αγορά ή να αντιμετωπίσει μείωση μεριδίου. Οι εντεινόμενες ανταγωνιστικές 
πιέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. 
 
Οι εντεινόμενες πιέσεις τιμών στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών  θα μπορούσαν να 
έχουν αρνητική επίδραση στη δραστηριότητα της Εταιρίας 
 
Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας ή/και τυχόν 
χαμηλότερη της αναμενόμενης ζήτηση για τις υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, ενδέχεται να 
οδηγήσει τους ανταγωνιστές της Εταιρίας σε μείωση τιμών για ορισμένες υπηρεσίες, σε παροχή 
εκπτωτικών προσφορών ή σε άλλου είδους πιέσεις των τιμών στην αγορά. Για παράδειγμα, το 
2006 και το 2007 και κατά την διάρκεια του 2008 υπήρχαν εντεινόμενες πιέσεις των τιμών στις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Αν η Εταιρία δεν ανταποκριθεί σε αυτές τις κινήσεις, ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διατήρηση των πελατών της ή στην προσέλκυση νέων πελατών, 
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ενώ κάθε ενέργεια από την πλευρά της Εταιρίας να ανταγωνιστεί τις μειώσεις τιμών ή τις 
εκπτωτικές προσφορές των ανταγωνιστών της δύναται να οδηγήσει σε μείωση του Μέσου 
Εσόδου ανά Χρήστη (ARPU). Συνεπώς, οι εντεινόμενες πιέσεις τιμών δύνανται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και 
τις προοπτικές της Εταιρίας. 
 

Η επιτυχία της Εταιρίας να αναπτύξει τη συνδρομητική της βάση εξαρτάται μεταξύ άλλων 
από την αύξηση του αριθμού των αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων της (LLU), διαδικασία 
η οποία ελέγχεται μόνο μερικώς από την Εταιρία  
Η Εταιρία εξαρτάται υποχρεωτικά από τον ΟΤΕ για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, όπως την 
πλήρη και τη μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, απομακρυσμένη, γειτονική και φυσική 
συνεγκατάσταση, καθώς επίσης και χονδρική μίσθωση γραμμών και υπηρεσιών ADSL. 
Ειδικότερα, ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των τοπικών βρόχων στους οποίους η Εταιρία 
αποκτά πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση καθώς και απομακρυσμένη, γειτονική ή φυσική 
συνεγκατάσταση, εξαρτάται ουσιαστικά από την έγκαιρη θέση σε εφαρμογή των σχετικών 
διαδικασιών και ρυθμίσεων από τον ΟΤΕ. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία απαιτεί από τον 
ΟΤΕ (καθώς και από την Εταιρία) να διαθέσει σημαντικούς διοικητικούς, τεχνικούς και 
χρηματοοικονομικούς πόρους. Κατά καιρούς, ο ΟΤΕ μπορεί να μην διαθέτει ή να μην καθιστά 
διαθέσιμους επαρκείς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για τις εργασίες που απαιτούνται 
προκειμένου οι περιγραφόμενες ανωτέρω διαδικασίες να ολοκληρωθούν, ή να διαθέτει τους 
πόρους αυτούς για την ανταπόκριση στα αιτήματα άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 
Σημειώνεται ότι, ο ΟΤΕ, είναι ένας από τους ανταγωνιστές της Εταιρίας στην ελληνική αγορά 
σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ από την άλλη είναι υποχρεωμένος από 
το ισχύον ρυθμιστικό καθεστώς να διευκολύνει τη διαδικασία αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο (LLU). Μέχρι σήμερα, η Εταιρία έχει αντιμετωπίσει κάποιες καθυστερήσεις στο 
ρυθμό υλοποίησης της διαδικασίας LLU και αν οι καθυστερήσεις αυτές συνεχίσουν ή 
επιδεινωθούν, ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δυνατότητα της Εταιρίας να 
παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της. Επιπλέον, εάν η Εταιρία αντιμετωπίσει άλλες 
διαδικαστικές ή τεχνικές δυσκολίες ή εάν δεν μπορέσει να διαθέσει εγκαίρως με τον τρόπο και στο 
βαθμό που απαιτείται τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση της διαδικασίας LLU, 
ενδέχεται να μην καταφέρει να αξιοποιήσει ευκαιρίες επέκτασης του δικτύου της. Καθυστερήσεις 
από τον ΟΤΕ στην αύξηση του αριθμού των LLU, αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με διαδικαστικές 
και τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Εταιρία, δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις 
προοπτικές της Εταιρίας. 

 

Η ικανότητα της Εταιρίας να βελτιώσει το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη και να 
αυξήσει την πελατειακή της βάση μπορεί να εξαρτάται από σειρά παραγόντων που δεν 
είναι στον έλεγχό της 
Η επιτυχία των προσπαθειών της Εταιρίας να αυξήσει την πελατειακή της βάση εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να βελτιώσει το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη.  
Ιδιαίτερα, η ικανότητα της Εταιρίας, μεταξύ άλλων, να ανταποκριθεί στις αιτήσεις σύνδεσης νέων 
πελατών, ή να ανταποκριθεί και να επιλύσει τεχνικά προβλήματα έγκαιρα και αξιόπιστα μπορεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να εξαρτάται από έναν αριθμό εξωγενών παραγόντων, όπως ο ΟΤΕ, η 
εξασφάλιση επαρκών τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της 
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, και η επίλυση των τεχνικών προβλημάτων στο 
δίκτυο του ΟΤΕ. Επιπλέον, καθώς η Εταιρία αναθέτει τις εξερχόμενες τηλεφωνικές πωλήσεις 
(outbound telesales) σε τρίτους, η ποιότητα και η επιτυχία αυτού του είδους πωλήσεων, στις 
οποίες η Εταιρία σκοπεύει σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να βασιστεί σημαντικά για την 
αύξηση της πελατειακής της βάσης, εξαρτάται σημαντικά από την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τους ανωτέρω τρίτους. Εάν, εξαιτίας κάποιων παραγόντων που δεν είναι υπό 
τον έλεγχό της, η Εταιρία δεν μπορέσει να βελτιώσει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και να 
ανταποκριθεί με συνέπεια στα αιτήματα υποστήριξης των νέων ή υφιστάμενων πελατών με 
τρόπο έγκαιρο και αξιόπιστο, ενδέχεται να υποστεί βλάβη το σήμα και η φήμη της Εταιρίας και να 
αντιμετωπίσει αυξημένη δυσκολία στην απόκτηση νέων ή στη διατήρηση των υφιστάμενων 
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πελατών της. Το γεγονός αυτό δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. 

 
Η Εταιρία δύναται να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του σχεδίου 
ανάπτυξης του δικτύου της, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να 
προσελκύσει νέους πελάτες  
 
Μέχρι σήμερα η Εταιρία αναβαθμίζει τη χωρητικότητα των τεχνικών της υποδομών,  
ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες για ευρυζωνική κίνηση στην Ελλάδα. Παρόλο που η 
Εταιρία έχει υλοποιήσει σημαντικό μέρος του επενδυτικού της πλάνου, η ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης του δικτύου της μπορεί να καθυστερήσει για αρκετούς λόγους, μερικοί εκ των οποίων 
μπορεί να είναι εκτός του δικού της ελέγχου, όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο 
(συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στην απόκτηση των απαραιτήτων αδειών), 
διαδικαστικοί και τεχνικοί λόγοι καθώς και αδυναμία απόκτησης των απαραιτήτων για την 
κατασκευή του δικτύου πόρων. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς 
δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι 
προοπτικές της Εταιρίας.  
 

Η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα οποία έχει επενδύσει η Εταιρία ενδέχεται 
να μην είναι επαρκής με αποτέλεσμα η Εταιρία να μην καταφέρει να επωφεληθεί ως 
ανέμενε από τις επενδύσεις στο δίκτυό της 
 
Η Εταιρία έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει σημαντικές επενδύσεις, ενώ σχεδιάζει να αυξήσει τις 
επενδύσεις της σε υποδομές δικτύου και νέες τεχνολογίες. (Βλ. κεφ. 3.5.7 «Επενδύσεις»). 
Προκειμένου η Εταιρία να παραμείνει ανταγωνιστική και να αυξήσει τα έσοδά της, πρέπει να 
υπολογίσει με ακρίβεια τη ζήτηση των πελατών για τα προϊόντα της και να επεκτείνει με επιτυχία 
τις υποδομές της, να εισάγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή/και να αναπτύξει βελτιώσεις και νέα 
χαρακτηριστικά σε υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο η ζήτηση των πελατών για 
προϊόντα και υπηρεσίες υποστηριζόμενα από τις επενδύσεις της Εταιρίας μπορεί να μην αυξηθεί 
στον βαθμό που προέβλεψε η Εταιρία ή ενδέχεται η Εταιρία να μην μπορέσει να ανακτήσει 
πλήρως τα έξοδα των επενδύσεών της. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Εταιρία ενδέχεται να μην 
αποκομίσει τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τις επενδύσεις της και συνεπώς 
να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 
αποτελέσματα και οι προοπτικές της. 
Η Εταιρία δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από την επίδραση των ταχέων τεχνολογικών 
εξελίξεων στην αγορά που δραστηριοποιείται 
Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει ταχείες και σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις. 
Εξελισσόμενες τεχνολογίες μπορεί να οδηγήσουν την Εταιρία σε μη αναμενόμενες 
κεφαλαιουχικές επενδύσεις, τις οποίες η Εταιρία θα πρέπει να πραγματοποιήσει ώστε να 
παραμείνει ανταγωνιστική είτε λόγω τεχνολογικής ασυμβατότητας με τα συστήματά της είτε λόγω 
της πιθανότητας η υποδομή της να καταστεί ξεπερασμένη. Επιπλέον η ικανότητα της Εταιρίας να 
προσαρμόζεται με επιτυχία στις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου της και να προσφέρει νέες 
βελτιωμένες υπηρεσίες έγκαιρα και με αποτελεσματική από άποψη κόστους τιμολόγηση, ή να 
προβλέπει με επιτυχία τις ανάγκες των συνδρομητών της, θα καθορίσει την ικανότητά της να 
αυξήσει τη βάση των συνδρομητών της. Τυχόν αποτυχία της Εταιρίας να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου και στις ανάλογες τάσεις της αγοράς 
ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της. 

 

Η Εταιρία εξαρτάται από την αξιοπιστία των δικτύων της ή αυτών άλλων παρόχων. 
Αστοχία του συστήματος ή παραβιάσεις της ασφάλειάς του δύνανται να βλάψουν τη φήμη 
της Εταιρίας ή να οδηγήσουν σε απώλεια συνδρομητών 
Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες στο βαθμό που μπορεί να προστατεύσει τα 
συστήματα του δικτύου της από καταστροφές που οφείλονται σε αποτυχημένες συνδέσεις ή 
διακοπές ρεύματος, φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ή άλλες προμελετημένες ενέργειες, ιούς 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Περαιτέρω, στο βαθμό που 
κάποια διακοπή της ομαλής λειτουργίας ή παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος προκαλέσει 
απώλεια ή ζημιά των δεδομένων ή των εφαρμογών των συνδρομητών ή αποκάλυψη 
εμπιστευτικών πληροφοριών, η Εταιρία μπορεί να υποστεί ως αποτέλεσμα σημαντικά έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένης της νομικής ευθύνης και του κόστους επανόρθωσης της ζημιάς που 
προκλήθηκε. Επίσης, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ενδέχεται να προκληθεί σημαντική βλάβη 
στη φήμη και στο σήμα της Εταιρίας και πιθανόν απώλεια συνδρομητών και επομένως δύνανται 
να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 
αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρίας.  

Επιπλέον, η ικανότητα της Εταιρίας να παρέχει υπηρεσίες εξαρτάται σημαντικά από την απόδοση 
άλλων συστημάτων και δικτύων με τα οποία είναι συνδεδεμένη, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που κατέχουν ή λειτουργούν άλλοι πάροχοι σταθερών επικοινωνιών, κινητών 
επικοινωνιών και υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτά τα συστήματα και δίκτυα αντιμετωπίζουν τους 
ίδιους κινδύνους που αναφέρονται παραπάνω και είναι ευπρόσβλητα από βλάβες ή διακοπή της 
ομαλής τους λειτουργίας για παρόμοιους λόγους. Τυχόν μεγάλη βλάβη του τεχνικού εξοπλισμού, 
διακοπές ρεύματος, φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ή άλλες προμελετημένες ενέργειες ή 
άλλες παραβιάσεις της ασφάλειας του δικτύου ή των πληροφοριακών συστημάτων που 
επηρεάζουν συνδεδεμένα συστήματα και δίκτυα από τα οποία εξαρτάται και στα οποία βασίζεται 
η Εταιρία, δύνανται να οδηγήσουν σε απώλεια συνδρομητών και να επηρεάσουν ουσιωδώς 
δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις 
προοπτικές της Εταιρίας.  

 

H συνεργασία με τη Vodafone Ελλάς είναι σημαντική για την Εταιρία και τυχόν δυσμενής 
εξέλιξη ή λύση αυτής μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα της 
Εταιρίας 
Τον Ιούνιο του 2007, η HOL προχώρησε στη σύναψη δύο εμπορικών συμφωνιών με την 
Vodafone Ελλάς. Σύμφωνα με την πρώτη εμπορική συμφωνία, η HOL έχει αναλάβει για περίοδο 
έξι ετών την παροχή στη Vodafone Ελλάς ευρυζωνικών υπηρεσιών DSL και φωνητικών 
υπηρεσιών “ιδιωτικής” ετικέτας (white label), γεγονός το οποίο δίνει στη Vodafone Ελλάς τη 
δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της πακέτα προϊόντων που μπορεί να περιέχουν, 
πέραν των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, που βασίζονται σε υπηρεσίες υποστηριζόμενες από το δικτύο της HOL. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη εμπορική συμφωνία, η HOL έχει αναλάβει για περίοδο δύο ετών, έως τον 
Ιούνιο του 2009, να παρέχει στη Vodafone Ελλάς υπηρεσίες ώστε να είναι εφικτή η παροχή του 
πακέτου υπηρεσιών "myZone". Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται με τα εμπορικά 
σήματα της Vodafone.  

Τα έσοδα που προέρχονται από τις προαναφερθείσες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Εταιρίας 
και της Vodafone Ελλάς αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ενοποιημένων εσόδων της και 
συνεπώς η Vodafone Ελλάς αποτελεί σημαντικό συνεργάτη για την Εταιρία. Δεν μπορεί να 
υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι συμβάσεις αυτές δε θα καταγγελθούν ή ότι θα ανανεωθούν στη λήξη 
τους. Συνεπώς ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η 
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της HOL. (βλ. κεφ. 3.5.5.5 
«Συνεργασία με τη Vodafone»). 

 

Εάν η Εταιρία αποτύχει να διασυνδεθεί με άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ή εάν 
δεν επιτύχει κοστολογικά συμφέρουσες τιμές διασύνδεσης, ενδέχεται να μην είναι σε θέση 
να προσφέρει τις υπηρεσίες της και επομένως να αποτύχει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς 
της, ή η σχετική αύξηση να μην είναι η αναμενόμενη 
Η ικανότητα της Εταιρίας να παρέχει κοστολογικά συμφέρουσες υπηρεσίες εξαρτάται ουσιαστικά 
από τη διασύνδεση του δικτύου της με εκείνα άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων τόσο στην 
Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΕ, Vodafone Ελλάς, Cosmote, Wind Ελλάς, Tellas και 
Forthnet), όσο και στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση ότι αυτοί οι 
τρίτοι πάροχοι θα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις απαιτήσεις της Εταιρίας για 
πρόσβαση ή ότι δεν θα υπάρξουν άλλες διαταραχές στην ομαλή διασύνδεση με τα δίκτυά τους. 
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Οποιεσδήποτε διαταραχές στην ομαλή διασύνδεση με αυτά τα δίκτυα δύνανται να επηρεάσουν 
την ικανότητα της Εταιρίας να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, γεγονός το οποίο δύναται να 
επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 
αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας.  
 
Η Εταιρία ενδέχεται, σε περίπτωση που η δραστηριότητά της αναπτυχθεί με ταχύτερους 
ρυθμούς από τους αναμενόμενους, να μην μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά την 
ανάπτυξη αυτή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα των υπηρεσιών 
ή την ικανότητα επιτυχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων τα ης 
Στην περίπτωση που η δραστηριότητα της Εταιρίας αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς από τους 
αναμενόμενους, μπορεί να ασκηθεί πίεση στους διαχειριστικούς, λειτουργικούς και οικονομικούς 
της πόρους. Ειδικότερα, καθώς ο αριθμός των πελατών αυξάνεται, η Εταιρία ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσει δυσκολία στις λειτουργίες της εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης 
και/ή στη χωρητικότητα του δικτύου για την αντιμετώπιση αυξημένης κίνησης, που ενδεχομένως 
να την οδηγήσει σε μίσθωση χωρητικότητας από άλλους παρόχους, γεγονός που ενδέχεται να 
επηρεάσει τα περιθώρια κερδοφορίας ή και να βλάψει τη φήμη της και να έχει ως αποτέλεσμα τη 
δυσκολία προσέλκυσης νέων πελατών ή τη διατήρηση των υφιστάμενων. Επιπλέον, η Εταιρία 
πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά της συστήματα και τους 
διοικητικούς της ελέγχους και διαδικασίες για να συμβαδίζει με την ανάπτυξη αυτή. Η αδυναμία 
επιτυχούς διαχείρισης του ρυθμού ανάπτυξής της Εταιρίας μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς 
δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις 
προοπτικές της. 

 

Σε περίπτωση που η Intracom Holdings σταματήσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη της 
Εταιρίας ή σε περίπτωση που η Εταιρία πάψει να αποτελεί μέλος του Ομίλου Intracom 
Holdings, είναι δυνατό να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα και  η 
χρηματοοικονομική της κατάσταση 
Η Εταιρία πιστεύει ότι η υποστήριξη από τη μητρική της εταιρία, Intracom Holdings, και η σχέση 
της με εταιρίες μέλη του Ομίλου Intracom Holdings, είναι και θα συνεχίσουν να είναι σημαντικές 
για τη συνεχή ανάπτυξη της δραστηριότητάς της. Από τότε που η προ συγχώνευσης HOL 
εξαγοράστηκε από την Intracom Holdings, η τελευταία έχει προσφέρει χρηματοοικονομική 
ενίσχυση στη δραστηριότητά της και στις κεφαλαιουχικές της δαπάνες ενώ είναι εγγυήτρια για το 
σύνολο του δανεισμού της. Επιπλέον, ορισμένες από τις εταιρίες που ανήκουν στον Όμιλο 
Intracom Holdings ασχολούνται με δραστηριότητες που σε ορισμένες πτυχές είναι 
συμπληρωματικές με εκείνες της HOL, όπως η κατασκευή υποδομών (ΙΝΤRΑΚΑΤ) και η 
προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Intracom Telecom). Η δραστηριότητα και η 
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας μπορεί να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς στην 
περίπτωση που η Intracom Holdings πάψει να υποστηρίζει την ανάπτυξή της ή αν η Εταιρία 
πάψει να αποτελεί μέλος του Ομίλου Intracom Holdings.  

 
Η Εταιρία εξαρτάται από σημαντικά διοικητικά και άλλα στελέχη  
Η πολυπλοκότητα στη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και οι ευθύνες της διοίκησης αυξάνονται 
ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της Εταιρίας. Η Εταιρία από τις αρχές του 2008 έχει διορίσει νέα 
ανώτερα διευθυντικά στελέχη στις περισσότερες σημαντικές διοικητικές θέσεις 
συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.  

 
Καθώς η ζήτηση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών αυξάνεται, υπάρχει έλλειψη έμπειρου και 
εξειδικευμένου προσωπικού σε αυτόν τον τομέα και η Εταιρία θα πρέπει να ανταγωνίζεται με 
άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και άλλους εργοδότες για τη διατήρηση 
εξειδικευμένου προσωπικού. Η Εταιρία δεν έχει ασφάλεια έναντι δυσμενών επιπτώσεων από την 
απώλεια σημαντικών στελεχών.  

Η ικανότητα της Εταιρίας να παραμείνει ανταγωνιστική και να εφαρμόσει αποτελεσματικά την 
επιχειρηματική στρατηγική της και τα επενδυτικά της σχέδια εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από 
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τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και λοιπά σημαντικά στελέχη της 
Εταιρίας. Τυχόν αδυναμία της να διατηρήσει τα σημαντικά στελέχη της ή τυχόν δυσκολίες στην 
προσέλκυση νέων εξειδικευμένων στελεχών μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της. 

 
Ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας αναμένεται να συνεχίσει να κατέχει σημαντικό ποσοστό 
στο μετοχικό της κεφάλαιο  
 
Η Intracom Holdings σήμερα κατέχει ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρίας της τάξεως του 80,58% άμεσα και 84,17% άμεσα και έμμεσα. Την 12 
Δεκεμβρίου 2008, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων. Με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Intracom Holdings αναμένεται 
να συνεχίσει να κατέχει σημαντικό ποσοστό του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 
και κατά συνέπεια, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, θα έχει αποφασιστική επιρροή στο 
αποτέλεσμα της ψήφου των μετόχων, στην εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και σε 
άλλες αποφάσεις που επηρεάζουν την Εταιρία. Τα συμφέροντα της Intracom Holdings 
ενδεχομένως να μη συμπίπτουν με αυτά άλλων μετόχων. Ως συνέπεια της κατοχής σημαντικού 
ποσοστού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, η Intracom Holdings θα είναι σε θέση να 
αποτρέψει την Εταιρία από το να λάβει ορισμένες αποφάσεις ή να προβεί σε συγκεκριμένες 
ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι επωφελείς για την Εταιρία ή να προστατέυουν τα 
συμφέροντα άλλων μετόχων. Η επιρροή της Intracom Holdings μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
την καθυστέρηση, αναβολή ή παρακώλυση πιθανής αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας, μπορεί να 
αποτρέψει προτάσεις για την απόκτηση των μετοχών της Εταιρίας και να έχει αρνητική επίδραση 
στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας. Από την άλλη, η πώληση από την Intracom 
Holdings σημαντικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας, ή τυχόν πεποίθηση της αγοράς ότι είναι 
πιθανή τέτοια πώληση, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη χρηματιστηριακή τιμή των 
μετοχών της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ασκεί οποιουδήποτε είδους έλεγχο στην Intracom Holdings 
και, κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι η Intracom Holdings δεν θα προβεί σε 
πώληση του συνόλου ή μέρους των μετοχών της Εταιρίας που κατέχει. Οποιαδήποτε τέτοια 
πώληση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη χρηματιστηριακή τιμή και ρευστότητα των μετοχών. 
 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο  
 
Εκκρεμείς δικαστικές διαμάχες  
Η Εταιρία είναι εμπλεκόμενη σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Τυχόν αρνητική έκβαση των 
σημαντικότερων εκ των υφιστάμενων εκκρεμών δικαστικών διαφορών (βλ. σχετικά κεφ. 3.3 
«Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες») θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και την κερδοφορία της Εταιρίας κατά τα ποσά που αιτούνται οι 
αντίδικοί της με τις αιτήσεις ή αγωγές τους ή κατά τυχόν μικρότερα ποσά που τυχόν επιδικάσει το 
δικαστήριο.  
 
Σημειώνεται ότι, στις εν λόγω διαδικασίες συγκαταλέγεται η αγωγή της εταιρίας Teledome, του 
Αριστείδη Δημόπουλου και της Moonboat Corporation Inc κατά, μεταξύ άλλων, της προ της 
συγχώνευσης HOL και της Unibrain. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι οι πιθανότητες 
ευδοκίμησης της εν λόγω αγωγής  εις βάρος της Εταιρίας (η οποία αναφορικά με την προ της 
συγχώνευσης HOL θεωρείται οιονεί καθολική διάδοχος) είναι ελάχιστες. Παρ’ όλα αυτά, σε 
περίπτωση που γίνει δεκτή, τούτο θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά τη 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της 
Εταιρίας.  
 
Περαιτέρω, η Εταιρία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, ενδέχεται να εμπλακεί σε δικαστικές 
ή διαιτητικές διαφορές, οι οποίες πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις εργασίες και τα 
αποτελέσματά της. Ο νομικός κίνδυνος πηγάζει από ένδικα βοηθήματα που ενδέχεται να 
εγερθούν εναντίον της Εταιρίας και πιθανόν να συνεπάγονται δαπάνες ή επιπλοκές στην εύρυθμη 
λειτουργία αυτής. Επίσης όπως είναι σύνηθες σε εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων 
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από διοικητικές αρχές, όπως ιδίως από την Ε.Ε.Τ.Τ., για τυχόν παραβάσεις της 
τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση 
που οι νομικές ή οικονομικές πτυχές δεν τύχουν ορθού χειρισμού από την Εταιρία, μπορεί να 
επιφέρουν ακυρότητα σε συμβάσεις πελατών ή προμηθευτών, να οδηγήσουν σε έγερση αγωγών 
εναντίον της Εταιρίας και σε έκδοση δυσμενών δικαστικών αποφάσεων. Τυχόν αρνητική έκβαση 
ορισμένων εκ των εκκρεμοδικιών θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της 
Εταιρίας. 

 
Η Εταιρία αντιμετωπίζει ένα εξελισσόμενο και αβέβαιο ρυθμιστικό περιβάλλον 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα 
βασίζεται στις αρχές που έχουν τεθεί από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά, μεταξύ 
άλλων, θέματα αριθμοδότησης, αδειοδότησης, ανταγωνισμού, τιμολογίων, αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, διασύνδεσης και εκμισθωμένων γραμμών. Με την 
απελευθέρωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα το 2001, μια σειρά από νόμους, 
κανόνες και ρυθμίσεις έχει υιοθετηθεί, πολλοί από τους οποίους είναι σχετικά νέοι ή έχουν 
πρόσφατα τροποποιηθεί,  και συνεπώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν δοκιμαστεί στην πράξη 
και είναι υποκείμενοι σε περαιτέρω τροποποιήσεις. Παράλληλα, ορισμένα από τα προεδρικά 
διατάγματα που προβλέπονται για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3431/2006 περί παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως αυτό που θα ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα του 
δικαιώματος διέλευσης των τηλεπικοινωνιακών εταιριών για τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών, 
δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Σήμερα υπάρχουν περιορισμένες κατευθύνσεις σχετικά με 
την ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
ρύθμισης του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η 
εμφάνιση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών σε συνδυασμό με την απουσία 
εκτεταμένης εμπειρίας ως προς την κανονιστική αντιμετώπιση των θεσμικών τους θεμάτων, έχει 
σε κάποιες περιπτώσεις οδηγήσει, και ίσως και στο μέλλον συνεχίσει να οδηγεί, στην έλλειψη 
σαφήνειας αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 

Συνεπώς, δεν είναι πάντα εφικτό για την Εταιρία να προβλέπει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο οι 
νέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, που επηρεάζουν τη δραστηριότητά της, θα 
ερμηνευθούν ή θα εφαρμοστούν από τις ρυθμιστικές αρχές ή τα δικαστήρια, τις επιπτώσεις που 
οι νέες αυτές ρυθμίσεις μπορεί να έχουν στη δραστηριότητά της, τις συγκεκριμένες ενέργειες τις 
οποίες η Εταιρία θα πρέπει να πάρει ή την έκταση των δαπανών που ίσως χρειαστεί να 
πραγματοποιήσει για να συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις αυτές. Η αβεβαιότητα που διέπει το 
υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και μελλοντικές τροποποιήσεις των νόμων, των 
κανονισμών αλλά και αλλαγής στην ερμηνεία της υπάρχουσας νομοθεσίας θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 
αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας.  

 
Η νομική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας μπορεί να 
μην είναι πάντοτε αποτελεσματική, γεγονός που μπορεί να αποδυναμώσει την αξία της 
εταιρικής της ταυτότητας και των επώνυμων προϊόντων της   
 
H Εταιρία δεν μπορεί να διασφαλίσει την, ανά πάσα στιγμή, αποτελεσματική νομική προστασία 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της, ιδιαίτερα των σημάτων της, των λογοτύπων της 
και των ονομάτων χώρου (domain names), ή τη μη παραβίαση ή ιδιοποίηση των δικαιωμάτων 
πνευματικής της ιδιοκτησίας από τρίτους. Επιπλέον, δεδομένης της παγκόσμιας εμβέλειας του 
διαδικτύου, τα σήματα, όπως και άλλες μορφές πνευματικής της ιδιοκτησίας, είναι πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν σε χώρες όπου παρέχεται μικρότερη προστασία δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, δεδομένης της παγκόσμιας εμβέλειας 
του διαδικτύου και των εμπορικών της σημάτων, είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι η Εταιρία έχει 
προβεί σε ακούσια παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Επιπλέον, η 
επιχειρηματική μονάδα multimedia (UNIBRAIN) αντιμετωπίζει, επίσης, αυξημένους κινδύνους 
που σχετίζονται με την αποτελεσματική νομική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα των σχετικών σημάτων και λογοτύπων. Δεδομένης της σημασίας για την 
Εταιρία της αναγνωρισιμότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
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οποιαδήποτε παραβίαση ή ιδιοποίηση των δικαιωμάτων αυτών δύναται να αποδυναμώσει την 
εταιρική της ταυτότητα και τα επώνυμα προϊόντα της και να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της 
Εταιρίας. 

Επίσης, ορισμένα από τα εμπορικά σήματα της Εταιρίας (όπως το “OnLine”) «συνυπάρχουν» με 
πανομοιότυπα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωρηθεί από τρίτους για παρεμφερείς 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε χώρες εκτός Ελλάδος και ενδεχομένως στο μέλλον να απαιτηθεί 
η συνύπαρξη στην εγχώρια αγορά με εμπορικά σήματα παρόμοια με τα δικά της. Το γεγονός 
αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει τα συγκεκριμένα εμπορικά σήματα της Εταιρίας, να βλάψει 
την αξία της εμπορικής της ταυτότητας και των επώνυμων προϊόντων της και να επηρεάσει 
ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και 
τις προοπτικές της. 

 
Τυχόν παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και επιβολή των 
σχετικών κυρώσεων είναι πιθανό να έχουν αρνητική επίπτωση στη δραστηριότητα, τη 
φήμη και τα αποτελέσματα της Εταιρίας  
Η δραστηριότητα της Εταιρίας διέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας 
του καταναλωτή, η οποία ρυθμίζει μια σειρά από τομείς που σχετίζονται με τις δραστηριότητές 
της, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του μάρκετινγκ, της εξυπηρέτησης πελατών και της 
τιμολόγησης. Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε.Τ.Τ έχει επιβάλει σε ελληνικές εταιρίες που παρέχουν 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σημαντικά πρόστιμα σχετιζόμενα με περιπτώσεις που βρέθηκε ότι 
παραβιάζουν τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή. Παρότι η Εταιρία εφαρμόζει μέτρα και 
διαδικασίες για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της, ο κανονιστικός τομέας του δικαίου περί 
προστασίας του καταναλωτή είναι σχετικά νέος και όχι πλήρως ανεπτυγμένος στην Ελλάδα. 
Επομένως, η Εταιρία έχει ήδη κληθεί να καταβάλει σε μεμονωμένες περιπτώσεις πρόστιμα και 
δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι κάποιες από τις ενέργειές της δεν θα θεωρηθούν ότι παραβιάζουν 
τις σχετικές διατάξεις ή ότι δεν θα επιβληθούν σχετικά πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις, γεγονός που 
δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη φήμη, τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. 

 
H Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί ή να αναστείλει ή να ανακαλέσει τα δικαιώματα της Εταιρίας για την 
παροχή δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς 
Γενικής άδειας ή να επιβάλει πρόστιμα ή κυρώσεις σε περίπτωση που η Εταιρία δεν 
συμμορφωθεί με τους κείμενους νόμους και κανονισμούς  
Η Εταιρία κατέχει την απαιτούμενη από τον νόμο Γενική Άδεια για τις υπηρεσίες που παρέχει. 
Ωστόσο η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει ευρείες εξουσίες ρύθμισης της δραστηριότητας της Εταιρίας. Στο πλαίσιο 
αυτό η Ε.Ε.Τ.Τ. ενδέχεται να επιβάλει πρόστιμα ή ποινές για παραβιάσεις των σχετικών νόμων ή 
κανονισμών μεταξύ των οποίων η αναστολή ή η ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής δικτύων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, όπως του 
Νόμου περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ν. 3431/2006), του Δικαίου Ανταγωνισμού (Ν. 
703/1977), του Κανονισμού Γενικών Αδειών (Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 390/3/31-6-2006) και των νόμων 
περί προστασίας του καταναλωτή. Περιορισμοί που πηγάζουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο, 
ενέργειες της Ε.Ε.Τ.Τ. εναντίον της Εταιρίας ή που επηρεάζουν την Εταιρία, επιβολή προστίμων 
ή ποινών θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας.  

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρούσα έκδοση 

 
Η διασπορά των μετοχών της Εταιρίας είναι χαμηλή  
 
Σημειώνεται ότι σήμερα το ποσοστό διασποράς των μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε 12,43%. 
Συνήθως η χαμηλή διασπορά των μετοχών επηρεάζει ουσιωδώς την εμπορευσιμότητα της 
μετοχής. 
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Ενδεχόμενη μη κάλυψη των προϋποθέσων α & β της ενότητας 3.1.2.5 του Κανονισμού του 
Χ.Α θα μπορούσε να οδηγήσει σε θέση των μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία 
Επιτήρησης 
Σύμφωνα με την ενότητα 3.1.2.5 του Κανονισμού του ΧΑ μεταξύ άλλων ορίζεται: 

Το Χ.Α. εντάσσει στην κατηγορία Επιτήρησης μετοχές εταιριών που πληρούν τουλάχιστον ένα 
από τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) Αρνητική Καθαρή Θέση 

β) Ζημίες κατά τη χρήση μεγαλύτερες από 30% της καθαρής θέσης χωρίς παράλληλα η εταιρία να 
έχει προχωρήσει σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

γ) Σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 

δ) Κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 44, 45 και 46 του Ν. 1892/1990. 

ε) Ανακοίνωση ή εμφάνιση γεγονότων που δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα 
σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.  

Συνεπώς, σε περίπτωση που η Εταιρία δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρούσα 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή/και παρά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν 
καλυφθούν οι προϋποθέσεις έως τη 31/12/2008, ενδέχεται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
υπό α&β ανωτέρω. Η διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης συνεπάγεται σημαντικό 
περιορισμό του χρόνου διαπραγμάτευσης της μετοχής. Διευκρινίζεται ότι κατά τη διαμόρφωση 
της κρίσης του για την υπαγωγή ή μη στην κατηγορία Επιτήρησης, το ΔΣ του Χ.Α. δύναται να 
συνεκτιμά στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από την Εταιρία και τα οποία αιτιολογούν επαρκώς 
την πλήρωση ή μη των κριτηρίων υπαγωγής.  

 
Η τιμή της κοινής μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις 
 
Η τιμή διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας 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:  
 

• διακυμάνσεις στις γενικές συνθήκες της αγοράς 
• μειωμένη ζήτηση για τις νέες  μετοχές 
• διακυμάνσεις στην τιμή των μετοχών των εταιριών του κλάδου 
• αλλαγές εκτιμήσεων χρηματοοικονομικών μεγεθών από χρηματοοικονομικούς αναλυτές,  
• θετικά ή αρνητικά δημοσιεύματα για την Εταιρία και τον κλάδο δραστηριότητός της  
• η κατάσταση των κεφαλαιαγορών 
• η πορεία του Χ.Α. 

 
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 
κοινών μετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από τυχόν πώληση σημαντικού 
αριθμού κοινών μετοχών της Εταιρίας ή από την εκτίμηση ότι μπορεί να λάβει χώρα μία τέτοια 
πώληση. Μελλοντικές πωλήσεις μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς σημαντικού αριθμού 
μετοχών της Εταιρίας 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 κοινών μετοχών. 
 
Μελλοντικές εκδόσεις κοινών μετοχών ενδεχομένως να οδηγήσουν σε απομείωση της 
αξίας των μετοχών 
 
Εάν σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η τιμή άσκησης του δικαιώματος προτίμησης 
είναι χαμηλότερη της τιμής στην οποία θα διαπραγματεύεται η τιμή της μετοχής της Εταιρίας κατά 
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την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, κάτι που σύμφωνα με την απόφαση της από 
12.12.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση, η 
τιμή της μετοχής θα αναπροσαρμοστεί με αποτέλεσμα να απομειωθεί, τουλάχιστον κατά την 
ημερομηνία εκείνη, η αξία των μετοχών των παλαιών μετόχων που τυχόν δεν ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα υποστούν ανάλογη μείωση του ποσοστού 
συμμετοχής τους στην Εταιρία.  
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρία ενδέχεται να εκδώσει νέες μετοχές στα πλαίσια μελλοντικών δημόσιων 
προσφορών ή ιδιωτικών τοποθετήσεων. Εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει να 
καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, το ποσοστό συμμετοχής τους 
δύναται να απομειωθεί. Επίσης δύναται να απομειωθεί η αξία των μετοχών τους. 

 
Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών δεν ξεκινάει ταυτόχρονα με την καταβολή των 
μετρητών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης 
 
Η εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. προϋποθέτει την υποβολή 
συγκεκριμένων εγγράφων προς το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την έγκρισή του για την 
έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Συνεπώς, μεταξύ της καταβολής των μετρητών για 
την άσκηση του δικαιώματος και της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών μεσολαβεί ένα 
χρονικό διάστημα (Βλ. «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου», κεφ. 4). Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν 
μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. θα ληφθεί στον εκτιμώμενο χρόνο. 
 

Η αγορά των δικαιωμάτων προτίμησης ενδέχεται να μην αναπτυχθεί επαρκώς 
Η Εταιρία δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η αγορά διαπραγμάτευσης των 
δικαιωμάτων προτίμησης θα λειτουργήσει επαρκώς ή ότι η τιμή διαπραγμάτευσης των 
δικαιωμάτων αυτών δεν θα παρουσιάσει διακυμάνσεις. 
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3  ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

3.1 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται: 

- χρηματοοικονομικές πληροφορίες στις εγκεκριμένες την 17.11.2008 από το Δ.Σ. της 
Εταιρίας, ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες 
της περιόδου 01.01.2008-30.09.2008 με συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 01.01.2007-
30.09.2007 και  οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεσες οικονομικές 
πληροφορίες” και 

- pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία για τις 
χρήσεις 2006-2007 επί των οποίων έχει συνταχθεί έκθεση ειδικού σκοπού από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή   

- οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τις 
χρήσεις 2007, 2006 και 2005 ( όπως έχουν επαναδημοσιευτεί ως συγκρίσιμη στήλη στις 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, για τις οποίες εκκρεμεί η έγκρισή τους από 
την επόμενη Τακτικη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας), οι οποίες αφορούν 
στις οικονομικές καταστάσεις της Unibrain, πριν τη συγχώνευσή της με την Hellas on Line 
AE. 

 
 
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.hol.gr. 
 
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών 
πληροφοριών περιόδου 01.01.-30.09.2008 
 
Ενοποιημένα αποτελέσματα 01/09 - 30/09/2008    
σε χιλ. ευρώ 1/1 - 30/09/20071 1/1 - 30/09/2008 
Έσοδα 33.745 73.986 

Κόστος πωλήσεων (36.337) (69.437) 

Μικτό Κέρδος (2.592) 4.549 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 262 778 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.162) (8.687) 

Έξοδα έρευνας (266) (174) 

Έξοδα διάθεσης (10.217) (17.205) 

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (17.975) (20.738) 
     

Χρηματοοικονομικά έσοδα 54 45 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.662) (6.759) 

Ζημίες προ Φόρων (20.582) (27.451) 
     

Φόρος εισοδήματος (6.365) (1.255) 

Καθαρές Ζημίες περιόδου (26.947) (28.706) 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
 
Σημαντική Σημείωση1 : Στις 23 Απριλίου 2007, η Εταιρία εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρίας 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έναντι τιμήματος €47.030.000 σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένων εξόδων 
συναλλαγής ύψους €730.000). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας την 30/09/2007 
περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής από την ημερομηνία εξαγοράς έως το τέλος του εννιαμήνου, 
μετά από την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών.  
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Τα αποτελέσματα της θυγατρικής για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς (μετά 
από την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών ύψους € 855.718) έχουν ως εξής: 
 
 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.   
σε χιλ. ευρώ 01/01/07 - 23/04/07 
Έσοδα 4.235 
Κόστος πωλήσεων (587) 

Μικτό Κέρδος 3.647 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 25 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (651) 
Έξοδα διάθεσης (218) 

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 2.804 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (261) 

Κέρδη προ Φόρων 2.543 
Φόρος εισοδήματος (620) 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.923 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
 
Εάν η εξαγορά της θυγατρικής πραγματοποιείτο την 1 Ιανουαρίου 2007, τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη της 
θυγατρικής εταιρίας που θα ενοποιούνταν (μετά από την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών ύψους € 
2.137.729) για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 θα ήταν € 9.673.436 και € 4 
.077.543 αντίστοιχα. 
 
 
Τα έσοδα για την περίοδο 1.1-30.09.2008 ανέρχονται σε € 73.986 χιλ. έναντι € 33.745 χιλ. του 
εννιαμήνου 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 119%. 
 
 
Ανάλυση εσόδων      

σε χιλ. ευρώ 
1/1 - 

30/09/2007 
% επί των 
πωλήσεων 

1/1 - 
30/09/2008 

% επί των 
πωλήσεων 

Δ% 
30/09/08-
30/09/07 

Σταθερή τηλεφωνία (Voice) 4.620 14% 31.462 43% 581% 
Internet access 9.830 29% 14.725 20% 50% 
Internet leased lines 11.354 34% 20.099 27% 77% 
Data center services 531 2% 873 1% 65% 
Λοιπά έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών 2.174 6% 2.588 3% 19% 
Πωλήσεις εμπορευμάτων, 
εξοπλισμού και αναλώσιμων 4.593 14% 3.590 5% -22% 
Πωλήσεις προϊόντων 644 2% 648 1% 1% 
Σύνολο 33.745 100% 73.986 100% 119% 

Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
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Ενοποιημένοι Ισολογισμοί      
σε χιλ. ευρώ    
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 30/09/2008 
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Ενσώματα πάγια στοιχεία 128.002 167.909 

Υπεραξία 18.107 18.107 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 165.298 214.962 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Εμπορικές απαιτήσεις 28.075 40.682 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 25.928 43.052 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 61.172 92.731 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 226.470 307.693 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.035 (13.272) 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 37.412 37.452 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.485 4.595 

Επιχορηγήσεις 1.484 7.793 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 47.901 56.535 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Προμηθευτές 71.721 104.886 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 78.048 138.803 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.127 4.920 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 162.534 264.430 
Σύνολο Υποχρεώσεων  210.434 320.965 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 226.470 307.693 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
 
 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών     
σε χιλ. ευρώ 1/1 - 30/09/2007 1/1 - 30/09/2008 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες* (4.430) (45.056) 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες* (92.392) (17.437) 
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 94.923 64.465 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.899) 1.973 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της 
περιόδου 8.803 5.495 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 6.904 7.468 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 01.01-
30.09.2008 
 
* Σημαντική Σημείωση: Στην Έκθεση επισκόπησης των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων 
οικονομικών πληροφοριών της περιόδου 01/01-30/09/2008 που διενεργήθηκε από την 
PricewaterhouseCoopers για τους σκοπούς σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
σημειώνεται ότι:  «Οι πληρωμές για αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων για 
την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 στην κατάσταση ταμειακών ροών 
εμφανίζονται μικρότερες κατά το ποσό των €24.275.026 (εννιάμηνη περίοδος που έληξε 30 
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Σεπτεμβρίου 2007 μεγαλύτερες κατά το ποσό των €7.980.128) και οι μεταβολές στο κεφάλαιο 
κίνησης εμφανίζονται μεγαλύτερες κατά το ποσό των €24.275.026 (εννιάμηνη περίοδος που 
έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2007 μικρότερες κατά το ποσό των €7.980.128).  Συνεπώς, οι καθαρές 
ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2008 όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζονται 
μεγαλύτερες κατά το ποσό των €24.275.026 (30 Σεπτεμβρίου 2007 μικρότερες κατά το ποσό των 
€7.980.128) και οι καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες εμφανίζονται 
μικρότερες (30 Σεπτεμβρίου 2007 μεγαλύτερες) κατά τα αντίστοιχα ποσά».   
 
Σημειώνεται ότι η Εταιρία στις οικονομικές καταστάσεις που θα εκδώσει για τη χρήση 01.01-
31.12.2008 σκοπεύει να λάβει υπόψιν της τις ανακατατάξεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
επισκόπησης των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών της 
περιόδου 01/01-30/09/2008 που διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers για σκοπούς 
σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές εκροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν βάσει της έκθεσης 
επισκόποησης της PricewaterhouseCoopers σε € 20.781 χιλ. (€ 45.056 χιλ. στη δημοσιευμένη 
κατάσταση ταμειακών ροών) για την περίοδο 01/01-30/09/2008 έναντι € 12.410 χιλ. (€ 4.430 χιλ. 
στη δημοσιευμένη κατάσταση ταμειακών ροών) για την περίοδο 01/01-30/09/2007, κυρίως λόγω 
της αύξησης των απαιτήσεων την 30/09/2008.  
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
Οι καθαρές επενδυτικές ταμειακές εκροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν βάσει της έκθεσης 
επισκόποησης της PricewaterhouseCoopers σε €41.712 χιλ. (€ 17.437 χιλ. στη δημοσιευμένη 
κατάσταση ταμειακών ροών) για την περίοδο 01/01-30/09/2008 από € 84.412 χιλ. για την 
περίοδο 01/01-30/09/2007 (€ 92.392 χιλ. στη δημοσιευμένη κατάσταση ταμειακών ροών) και 
αφορούν κυρίως σε επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η μείωση των 
επενδυτικών εκροών την περίοδο 01/01-30/09/2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2007 
οφείλεται στην εξαγορά της θυγατρικής εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. την 23 
Απριλίου 2007 και σε υψηλότερες επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού που 
πραγματοποιήθηκαν το 2007. 
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
Οι καθαρές χρηματοδοτικές ταμειακές εισροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 64.465 χιλ. την 
περίοδο 01/01-30/09/2008  από € 94.923 χιλ. για την  περίοδο 01/01-30/09/2007. Οι εισροές 
αυτές αφορούν σε δάνεια που άντλησε ο Όμιλος τις περιόδους αυτές ενώ κατά το εννιάμηνο του 
2007 πραγματοποιήθηκε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €46,3 εκατ. για την εξαγορά της 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Τα δάνεια αναληφθέντα κατά την περίοδο αυτή αφορούν σε 
βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. 
 
Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της περιόδου 
01/01-30/09/2008, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 30/09/2008 ανήλθαν σε €  
7.468 χιλ. έναντι € 6.904 χιλ. την 30/09/2007. 
 
Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στο κεφ. 3.6.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 – 30.09.2008. 
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Pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες 2006-2007 
 
Οι Pro forma πληροφορίες έχουν ετοιμασθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, για να παρέχουν 
τις πληροφορίες για το πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη των Ομίλων Εταιριών της 
Unibrain AE και της Hellas on Line AE για τις χρήσεις 2006 και 2007, λόγω της απορρόφησης της 
δεύτερης από την πρώτη ως αυτές να είχαν συνενωθεί σε μια ενιαία εταιρία από την αρχή των 
χρήσεων αυτών.  Οι Pro forma πληροφορίες έχουν συνταχθεί, με βάση τον κανονισμό 809/2004 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Για περισσότερες πληροφορίες κεφ. 3.6.1 
«Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Pro Forma»). Οι Pro Froma πληροφορίες έχουν εγκριθεί από 
την Εταιρία την 14/01/2009.  
 
 
(ποσά σε €) 
Στοιχεία Pro Forma 
Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-
31.12.2006 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές 
Πληροφορίες 

  Unibrain 
Hellas on 

Line Σύνολο 
Προσαρμογές 

Pro forma 

Pro forma 
Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 
        
Έσοδα 5.223.015 33.087.384 38.310.399 10.789.671 49.100.070 
Κόστος πωλήσεων (3.015.169) (37.930.259) (40.945.428) (3.418.414) (44.363.842) 
Μικτό Κέρδος 2.207.846 (4.842.875) (2.635.029) 7.371.257 4.736.228 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 44.041 489.574 533.615 44.361 577.976 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (782.429) (3.981.710) (4.764.139) (2.053.084) (6.817.223) 
Έξοδα έρευνας (249.373) (1.639.074) (1.888.447) - (1.888.447) 
Έξοδα διάθεσης (485.698) (10.267.024) (10.752.722) (772.645) (11.525.367) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 734.387 (20.241.109) (19.506.722) 4.589.889 (14.916.833) 
        
Χρηματοοικονομικά έσοδα 34.906 273.525 308.431 7.132 315.563 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (14.745) (1.369.790) (1.384.535) (579.057) (1.963.592) 
Κέρδη/(ζημίες) προ Φόρων 754.548 (21.337.374) (20.582.826) 4.017.964 (16.564.862) 
        
Φόρος εισοδήματος (149.325) 4.665.375 4.516.050 (5.515.751) (999.701) 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 605.223 (16.671.999) (16.066.776) (1.497.787) (17.564.563) 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της προ συγχώνευσης HOL για τις 
χρήσεις 2006 και 2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική 
Εταιρία 
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Στοιχεία Pro Forma Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2007 (ποσά σε €) 
Στοιχεία Pro Forma 
Αποτελεσμάτων χρήσης 
01.01-31.12.2007 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές 
Πληροφορίες 

  Unibrain Hellas on Line Σύνολο 
Προσαρμογές 

Pro forma 

Pro forma 
Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 
Έσοδα 5.764.556 48.243.780 54.008.336 4.234.531 58.242.867 
Κόστος πωλήσεων (3.873.915) (51.333.363) (55.207.278) (1.125.928) (56.333.206) 
Μικτό Κέρδος 1.890.641 (3.089.583) (1.198.942) 3.108.603 1.909.661 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (98.742) 488.428 389.686 24.828 414.514 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (777.656) (7.198.171) (7.975.827) (830.061) (8.805.888) 
Έξοδα έρευνας (139.785)                         - (139.785)                          -  (139.785) 
Έξοδα διάθεσης (649.233) (17.569.858) (18.219.091) (217.911) (18.437.002) 

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 225.225 (27.369.184) (27.143.959) 2.085.459 (25.058.500) 
        
Χρηματοοικονομικά έσοδα 63.236 49.596 112.832                          -  112.832 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (10.579) (3.728.037) (3.738.616) (261.016) (3.999.632) 
Κέρδη/(ζημίες) προ Φόρων 277.882 (31.047.625) (30.769.743) 1.824.443 (28.945.300) 
        
Φόρος εισοδήματος (125.378) (7.063.973) (7.189.351) 5.380.022 (1.809.329) 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 152.504 (38.111.598) (37.959.094) 7.204.465 (30.754.629) 
 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
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Στοιχεία Pro Forma Ισολογισμού 31.12.2006 (ποσά σε €) 
Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές 

πληροφορίες     

Στοιχεία Pro Forma Ισολογισμού 31.12.2006 Unibrain 
Hellas on 

Line Σύνολο 
Προσαρμογές 

Pro forma 
Pro forma 

Ισολογισμός 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    (Σημ. 3)   
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια στοιχεία 94.066 16.790.969 16.885.035 30.944.293 47.829.328 
Άυλα πάγια στοιχεία 1.218.785 3.924.449 5.143.234 11.047.254 16.190.488 
Υπεραξία                  -                     -                     -  18.106.938 18.106.938 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 109.972 10.271 120.243                        - 120.243 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 353.860 6.857.534 7.211.394 (7.211.394)                      -  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 20.698 137.426 158.124 37.122 195.246 
  1.797.381 27.720.649 29.518.030 52.924.213 82.442.243 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 1.430.789 199.422 1.630.211                        - 1.630.211 
Εμπορικές απαιτήσεις 1.125.074 11.087.867 12.212.941 5.790.149 18.003.090 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 62.737 6.903.784 6.966.521 1.442.740 8.409.261 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 369.019                    -  369.019                        - 369.019 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.122.684 6.680.090 8.802.774 1.404.354 10.207.128 
  5.110.303 24.871.163 29.981.466 8.637.243 38.618.709 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.907.684 52.591.812 59.499.496 61.561.456 121.060.952 

IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 4.680.000 27.500.000 32.180.000 46.300.000 78.480.000 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.354.907 2.075.364 6.430.271                        - 6.430.271 
Λοιπά αποθεματικά 420.628 156.141 576.769 5.877.148 6.453.917 
Αποτελέσματα εις νέο (3.453.681) (28.059.851) (31.513.532) (15.027.403) (46.540.935) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.001.854 1.671.654 7.673.508 37.149.745 44.823.253 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα δάνεια                  -  1.229.881 1.229.881                        - 1.229.881 

Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης                  -  126.951 126.951 1.011.787 1.138.738 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 45.420 339.004 384.424 88.025 472.449 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους                  -  230.632 230.632                        - 230.632 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  3.427 3.427 4.754.447 4.757.874 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                  -                     -                     -  1.736.176 1.736.176 
  45.420 1.929.895 1.975.315 7.590.435 9.565.750 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Προμηθευτές 685.163 22.769.638 23.454.801 3.000.087 26.454.888 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια                  -  19.102.747 19.102.747 10.000.000 29.102.747 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης                  -  266.239 266.239 279.415 545.654 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 6.579 306.849 313.428                        - 313.428 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους 48.609 276.757 325.366 186.882 512.248 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 120.059 2.114.758 2.234.817 2.542.440 4.777.257 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  4.153.275 4.153.275 812.452 4.965.727 
  860.410 48.990.263 49.850.673 16.821.276 66.671.949 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 905.830 50.920.158 51.825.988 24.411.711 76.237.699 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.907.684 52.591.812 59.499.496 61.561.456 121.060.952 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 2007, οι 
οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 

 



  

 46

Στοιχεία Pro Froma Ισολογισμού 31.12.2007 (ποσά σε €) 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές Πληροφορίες Στοιχεία Pro Froma Ισολογισμού 31.12.2007 
Unibrain Hellas on Line Σύνολο 

Προσαρμογές 
Pro forma 

Pro forma 
Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    (Σημ. 3)   
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια στοιχεία 81.499 127.920.562 128.002.061 (207.055) 127.795.006 
Άυλα πάγια στοιχεία 1.451.899 13.471.658 14.923.557 2.074.667 16.998.224 
Υπεραξία                  -  21.069.438 21.069.438 (2.962.500) 18.106.938 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 109.972                         - 109.972                        - 109.972 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 327.455                         - 327.455                        - 327.455 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10.216 195.402 205.618                        - 205.618 
  1.981.041 162.657.060 164.638.101 (1.094.888) 163.543.213 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 974.932 311.026 1.285.958                        - 1.285.958 
Εμπορικές απαιτήσεις 730.776 27.344.371 28.075.147                        - 28.075.147 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 173.215 25.754.899 25.928.114                        - 25.928.114 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 387.091                         - 387.091                        - 387.091 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.279.546 2.215.847 5.495.393                        - 5.495.393 

  5.545.560 55.626.143 61.171.703                        - 61.171.703 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.526.601 218.283.203 225.809.804 (1.094.888) 224.714.916 

IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 4.800.000 75.800.000 80.600.000                        - 80.600.000 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.825.395 75.364 4.900.759                        - 4.900.759 
Λοιπά αποθεματικά 350.110 8.785.625 9.135.735                        - 9.135.735 
Αποτελέσματα εις νέο (3.301.178) (75.299.852) (78.601.030) (1.561.788) (80.162.818) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.674.327 9.361.137 16.035.464 (1.561.788) 14.473.676 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα δάνεια                  -  37.412.298 37.412.298                        - 37.412.298 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης                  -  2.484.562 2.484.562                        - 2.484.562 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 49.719 557.958 607.677                        - 607.677 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  3.807.606 3.807.606                        - 3.807.606 
Επιχορηγήσεις                  -  1.484.177 1.484.177                        - 1.484.177 

  49.719 45.746.601 45.796.320                        - 45.796.320 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Προμηθευτές 636.237 71.084.342 71.720.579                        - 71.720.579 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια                  -  78.048.440 78.048.440                        - 78.048.440 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης                  -  2.126.768 2.126.768                        - 2.126.768 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις                  -  175.000 175.000                        - 175.000 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους 43.399 1.948.541 1.991.940                        - 1.991.940 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                  -  1.444.374 1.444.374 466.900 1.911.274 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 122.919 5.006.057 5.128.976                        - 5.128.976 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  3.341.943 3.341.943                        - 3.341.943 

  802.555 163.175.465 163.978.020 466.900 164.444.920 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 852.274 208.922.066 209.774.340 466.900 210.241.240 
           

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.526.601 218.283.203 225.809.804 (1.094.888) 224.714.916 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 2007, οι 
οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
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Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) 2005-2007 
 
Ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσεων της HOL (πρώην UNIBRAIN) 2005-2007: 
Ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεων 2006-2007   
σε χιλιάδες €  01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2007 
Κύκλος Εργασιών 4.625 5.223 5.765 
Κόστος Πωληθέντων (2.807) (3.015) (3.874) 
Μικτό Κέρδος 1.818 2.208 1.891 
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 247 44 (99) 
Έξοδα Διοίκησης (670) (782) (778) 
Έξοδα Έρευνας (62) (249) (140) 
Έξοδα Διάθεσης (376) (486) (649) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 957 734 225 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ 
Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων1 1.281 1.022 484 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  7 35 63 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (15) (15) (11) 
Κέρδη προ φόρων  950 755 278 
Φόρος εισοδήματος (480) (149) (125) 
Κέρδη μετά από φόρους  470 605 153 

Κατανεμημένα σε:     
Μετόχους μητρικής 470 605 153 
Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 
Σημείωση 1: Τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων είναι μη ελεγμένα από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή στοιχεία που συνέταξε η UNIBRAIN για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.  
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 Ενοποιημένη Οικονομική Κατάσταση Ισολογισμού της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τις χρήσεις 
που έληξαν την 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007: 
 
Ενοποιημένοι Ισολογισμοί    
σε χιλιάδες €  31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 166 94 81 
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 1.230 1.219 1.452 
Διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά 
στοιχεία 74 110 110 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 
383 354 327 

Λοιπές Απαιτήσεις 19 21 10 
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία 
Ενεργητικού 1.872 1.797 1.981 
Αποθέματα 1.199 1.431 975 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 1.525 1.188 904 
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 366 369 387 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.203 2.123 3.280 
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.293 5.110 5.546 
Σύνολο Ενεργητικού 6.165 6.908 7.527 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Ίδια Κεφάλαια     
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.560 4.680 4.800 
Υπέρ το Άρτιο 4.261 4.355 4.825 
Αποθεματικά  460 421 350 
Αποτελέσματα εις νέον (4.059) (3.454) (3.301) 
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας 5.222 6.002 6.674 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 
λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 42 45 50 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 776 805 759 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 119 49 43 
Προβλέψεις 6 7 0 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων  901 860 803 
Σύνολο Υποχρεώσεων 943 906 852 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 6.165 6.908 7.527 
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή της ελεγκτικής εταιρίας  
Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές.  
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Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών για τις χρήσεις 2005 - 2007 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     
σε χιλιάδες €  01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2007 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
Λειτουργικές Δραστηριότητες  

1.152 828 985 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
Επενδυτικές Δραστηριότητες  (725) (123) (419) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 

0 214 590 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  

427 919 1.156 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης περιόδου 

776 1.203 2.123 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 

1.203 2.123 3.278 

Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή της ελεγκτικής εταιρίας  
Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές.  
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
Οι λειτουργικές ταμειακές εισροές της HOL (πρώην UNIBRAIN)τη χρήση 2007 ανήλθαν σε € 985 
χιλ. έναντι € 828 χιλ. τη χρήση 2006 και € 1.152 χιλ. τη χρήση 2005. Το 2007, τα λειτουργικά 
αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα ύψους € 299 χιλ. Οι 
εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι απαλλαγμένες από την πρόβλεψη αυτή και 
συνεπώς εμφανίζουν αύξηση έναντι της χρήσης 2006. 
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
Οι επενδυτικές ταμειακές εκροές διαμορφώθηκαν σε € 419 χιλ. τη χρήση 2007 από € 123 χιλ. τη 
χρήση 2006 και € 725 χιλ. τη χρήση 2005 και αφορούν κυρίως σε επενδύσεις σε άυλα στοιχεία 
ενεργητικού.  
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
Οι χρηματοδοτικές ταμειακές εισροές της HOL (πρώην UNIBRAIN)διαμορφώθηκαν σε € 590 χιλ. 
τη χρήση 2007 από € 214 χιλ. τη χρήση 2006 και € 0 χιλ. τη χρήση 2005. Οι εισροές αυτές 
αφορούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης.  
 
Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007, τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα κατά την εν λόγω χρήση ανήλθαν σε €  3.278 χιλ. έναντι € 2.123 χιλ. τη χρήση 
2006 και € 1.203 χιλ. τη χρήση 2005. 
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3.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

3.2.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία – Υπεύθυνα Πρόσωπα  
 
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν να αξιολογήσουν με εμπεριστατωμένο τρόπο 
τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα 
και τις προοπτικές της εταιρίας “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “HELLAS ONLINE” ή η “Εταιρία” ή “HOL”), καθώς και τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τις κοινές ονομαστικές μετοχές και τις πληροφορίες για τις θυγατρικές της 
(εφεξής “o Όμιλος”). 
 
Το παρόν Ενημερωτικο Δελτίο αποτελείται από: α) το Περιληπτικό Σημείωμα β) τους 
Επενδυτικούς Κινδύνους γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου.  
 
Οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να 
απευθύνονται εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας «HELLAS ONLINE 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αδριανείου 2 και Παπαδά, Αθήνα 115 
25, τηλ. 213 000 4190 (αρμόδια κα. Ράνια Μπιλαλάκη). 
 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 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 
Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα είναι διαθέσιμο στο 
επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
(www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), της Εταιρίας (www.hol.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ.2 του Ν.3401/2005 όπως ισχύει. 
 
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται 
από τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν.3401/2005 
και η οποία αφορά στην Εταιρία και στην παρούσα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 
 
Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν από 
την πλευρά της Εταιρίας τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και ο Σύμβουλος 
Έκδοσης Alpha Bank, βεβαιώνουν ότι το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. και ο οικονομικός διευθυντής της είναι υπέυθυνοι για το ενημερωτικό 
δελτίο και για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί σε αυτό. 
  
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη χρήση 
2005 έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ελέχθησαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
κ. Σωτήριο Φίλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12471), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - 
Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100). Οι εταιρικές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τις χρήσεις 2006 και 
2007 έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ελέχθησαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της 
ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 
Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) και εγκρίθηκαν με τις από 23.03.2007 για τη χρήση 2006 (οι οποίες 
επανεγκρίθηκαν με την από 18.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας) και 
30.04.2008 για τη χρήση 2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της UNIBRAIN αντίστοιχα. 
 
Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι τα εξής:  

• Αθανάσιος Ζαρκαλής, Διευθύνων Σύμβουλος, και 
• Αντώνης Κεραστάρης, Οικονομικός Διευθυντής 
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Η διεύθυνση των ανωτέρω προσώπων είναι η διεύθυνση της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 
Αθήνα 115 25, τηλ. 213 000 4000. 
 
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ο Σύμβουλος Έκδοσης Alpha Bank είναι υπεύθυνα 
πρόσωπα για τις πληροφορίες που περιέχονται στο  Ενημερωτικό Δελτίο κατά την έννοια της 
διάταξης του άρθρου 6 του Ν.3401/2005 και της παρ.1.1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
αριθ.809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και αναφέρονται 
ανωτέρω και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ο Σύμβουλος Έκδοσης Alpha 
Bank δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το 
σκοπό αυτό, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι, καθόσον γνωρίζουν, 
αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του. 
 
Ο Σύμβουλος Έκδοσης Alpha Bank, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι διενεργήθηκε 
κατ’εντολή του ελεγκτική διαδικασία επί νομικών ζητημάτων από τη δικηγορική εταιρία «Καρατζά 
& Συνεργατες Δικηγορική Εταιρία» προκειμένου να δοθούν τα νομικά πορίσματα που 
παρατίθενται στο κεφ. 3.2.3. «Βεβαιώσεις Νομικού Ελεγκτή». Η PricewaterhouseCoopers 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, στα πλαίσια εξέτασης των συνενωμένων Pro-forma 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών των χρήσεων 2006 - 2007, έλεγξε τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της προ συγχώνευσης UNIBRAIN τη χρήση 2007 
συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2006. Επίσης η 
PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, κατ’ εντολή του Συμβούλου Έκδοσης 
Alpha Bank, έχει διενεργήσει επισκόπηση των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων 
οικονομικών πληροφοριών της περιόδου 01/01-30/09/2008 του Ομίλου και εξέταση των 
συνενωμένων Pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών των χρήσεων 2006 και 2007 και οι 
σχετικές εκθέσεις παρατίθενται στην ενότητα 3.2.2.1. «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη 
Ελεγκτική Εταιρία». Κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο 
βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρία ή σε δηλώσεις εκπροσώπων 
της και των φυσικών προσώπων που επιμελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου ή σε στοιχεία που προέρχονται από οικονομικές καταστάσεις/πληροφορίες καθώς και στα 
νομικά πορίσματα του Νομικού Ελεγκτή.  
 
Η PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία που διενήργησε την εξέταση των 
συνενωμένων Pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών των χρήσεων 2006 και 2007 και στο 
πλαίσιο αυτό, τον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των χρήσεων 2006-2007 των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της UNIBRAIN, καθώς και την επισκόπηση των ενδιάμεσων 
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών της περιόδου 01/01-30/09/2008 του 
Ομίλου, δηλώνει ότι «για το σκοπό του άρθρου 6 του Ν.3401/2005 και της παραγράφου 1.2 του 
Παραρτήματος Ι του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004 είμαστε υπεύθυνοι για το 
κεφ. 3.2.2.1 «Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική 
Εταιρία» και αφού λάβαμε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που 
περιέχονται στην ενότητα 3.2.2.1 «Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - PricewaterhouseCoopers 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» του Ενημερωτικού Δελτίου είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, σύμφωνες με 
την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το 
περιεχόμενό της».  
 
Ο Σύμβουλος Έκδοσης Alpha Bank καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του 
δηλώνουν ότι δεν έχουν συμφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την παρούσα 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,πέραν των αμοιβών που θα λάβουν με την επιτυχή ολοκλήρωση 
της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (βλ. σχετικά κεφ. 4.9 «Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου» και κεφ. 4.3 «Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου).  
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3.2.2 Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη χρήση 2006 
συμπεριλαμβανομένων των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2005 συντάχθησαν βάσει των 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ελέχθησαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. 
Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) 
επανεγκρίθηκαν με την από 18.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και 
κατόπιν επαναδημοσιεύτηκαν. Εκκρεμεί η έγκρισή τους από την επόμενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην 
UNIBRAIN) για τη χρήση 2007 συντάχθησαν  βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ελέχθησαν από τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού 
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός 
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) και εγκρίθηκαν με την από 30.04.2008 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της UNIBRAIN. Επίσης, οι ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις χρήσεως 2007 έχουν ελεγχθεί και από  τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο 
Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη 
Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, 152 32  Χαλάνδρι). 
 
Σημειώνεται ότι με την από 26.06.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας απαλάχθηκαν οι  
Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού 
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός 
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) και ορίστηκαν νέοι Τακτικοί Ορκωτοί 
Ελεγκτές οι κ.κ. Μάριος Ψάλτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) και Κων/νος Μιχαλάτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701), 
της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία».  
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες του Ομίλου της περιόδου 
01/01-30/09/2008 συντάχθησαν βάσει του Δ.Λ.Π. 34, επισκοπήθηκαν κατ’εντολή του Συμβούλου 
Έκδοσης Alpha Bank από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
38081), της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία». 
 
Οι συνενωμένες Pro-forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων 2006 και 2007 έχουν 
εξετασθεί κατ’εντολή του Συμβούλου Έκδοσης Alpha Bank από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. 
Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη 
Ελεγκτική Εταιρία».  
 
 
3.2.2.1. PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
 
Οικονομικός και λογιστικός έλεγχος της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη χρήση 2007, 
συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2006 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη χρήση 2007 
συμπεριλαμβανομένων των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2006  ελέχθησαν, από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, 152 32  Χαλάνδρι). 
Ακολουθεί το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου: 
 
«Ελέγξαμε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Unibrain Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής 
Λογισμικού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων (η «Εταιρεία») και της 
θυγατρικής της (ο «Όμιλος») οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2007 συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2006, και τις 
ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών των 
χρήσεων που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών 
στοιχείων της χρήσης 2006, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Ευθύνη Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης  την 
επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων 
που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή 
μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την 
αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδη ανακρίβεια.   
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του 
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την 
εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 
συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2006, παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 
και την 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και τη χρηματοοικονομική του επίδοση και τις ταμειακές του 
ροές για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 και την 31 Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.» 
 
 
Εννιάμηνο 2008  
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες του Ομίλου της περιόδου 
01/01-30/09/2008 επισκοπήθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 38081), της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» 
(Λ. Κηφισίας 268, 152 32  Χαλάνδρι). Ακολουθεί η σχετική έκθεση επισκόπησης: 
 
«Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο ενοποιημένο συνοπτικό ισολογισμό της ΗELLAS ON LINE 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) της 30ης 
Σεπτεμβρίου 2008, τις σχετικές συνοπτικές ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εννιάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. Η Διοίκηση της Eταιρείας έχει 
την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως 
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αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική 
πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της 
ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο 
Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η 
επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από 
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής 
ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι 
ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε  γνώμη ελέγχου. 
 
Βάση για Συμπέρασμα με Επιφύλαξη 
Οι πληρωμές για αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων για την εννιάμηνη 
περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 στην κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζονται 
μικρότερες κατά το ποσό των €24.275.026 (εννιάμηνη περίοδος που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2007 
μεγαλύτερες κατά το ποσό των €7.980.128) και οι μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης εμφανίζονται 
μεγαλύτερες κατά το ποσό των €24.275.026 (εννιάμηνη περίοδος που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 
2007 μικρότερες κατά το ποσό των €7.980.128).  Συνεπώς, οι καθαρές ταμειακές εκροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 όπως 
παρουσιάζονται στην κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζονται μεγαλύτερες κατά το ποσό των 
€24.275.026 (30 Σεπτεμβρίου 2007 μικρότερες κατά το ποσό των €7.980.128) και οι καθαρές 
ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες εμφανίζονται μικρότερες (30 Σεπτεμβρίου 
2007 μεγαλύτερες) κατά τα αντίστοιχα ποσά.   
 
Συμπέρασμα Επισκόπησης με επιφύλαξη 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, εκτός από την επίπτωση στις οικονομικές πληροφορίες 
του θέματος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή 
μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.» 
 
 
Pro-forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες με βάση τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. 
 
Οι συνενωμένες Pro-forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων 2006 και 2007, που 
συντάχθηκαν από την HOL (πρώην UNIBRAIN) για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 
809/2004, εγκρίθηκαν με την από 14.01.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
UNIBRAIN και εξετάσθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 
38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. 
Κηφισίας 268, 152 32  Χαλάνδρι). Ακολουθεί η Ανεξάρτητη Έκθεση Βεβαίωσης:  
 
«Εξετάσαμε τις συνημμένες Pro-forma οικονομικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν τους 
Pro-forma ισολογισμούς της UNIBRAIN A.E. («Εταιρεία») της 31 Δεκεμβρίου 2006 και 31 
Δεκεμβρίου 2007, και τις σχετικές Pro-forma καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολής ιδίων 
κεφαλαίων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007 καθώς και οι 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.   
 
Οι Pro-forma οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, για 
να παρέχουν τις πληροφορίες για το πώς θα διαμορφώνονταν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου 
UNIBRAIN Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2007, ως η συγχώνευση με 
απορρόφηση του ομίλου HELLAS ON LINE AE να είχε πραγματοποιηθεί από την αρχή των 
χρήσεων αυτών.  Η ευθύνη της σύνταξης των Pro-forma οικονομικών πληροφοριών βαρύνει τη 
Διοίκηση της Εταιρείας. Είναι ευθύνη δική μας να εκφράσουμε τη γνώμη που απαιτείται από το 
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Παράρτημα ΙΙ στοιχείο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EEL 215/16.06.2004). Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την έκφραση οποιασδήποτε άλλης 
γνώμης σχετικά με τις Pro-forma οικονομικές πληροφορίες ή σχετικά με οποιαδήποτε από τα 
στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους. 
 
Η εξέτασή μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και έχοντας λάβει υπόψη τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος ΙΙ στοιχείο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EEL 215/16.06.2004).  Αντικείμενο της εργασίας μας  αποτέλεσε κυρίως η σύγκριση 
των χωρίς προσαρμογή οικονομικών πληροφοριών με τα πρωτότυπα έγγραφα, η εξέταση των 
στοιχείων τα οποία υποστηρίζουν τις προσαρμογές, καθώς και συζητήσεις με τη Διοίκηση της 
Εταιρείας αναφορικά με  τις Pro-forma οικονομικές πληροφορίες. 
 
Με βάση την εξέταση που διενεργήσαμε, κατά τη γνώμη μας: 
 

1. Οι Pro-forma οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί κατάλληλα στη βάση ετοιμασίας 
που δηλώθηκε. 

 
2. Αυτή η βάση είναι σύμφωνη με τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 

 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της εξέτασης, εφιστούμε την 
προσοχή σας στο γεγονός ότι οι Pro-forma οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί με βάση τις 
παραδοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι Pro-forma οικονομικές πληροφορίες δεν 
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις επιπτώσεις στην οικονομική θέση της Εταιρείας, όπως αυτή θα 
ήταν αν η παραπάνω συνένωση σε έναν ενιαίο Όμιλο είχε πραγματοποιηθεί στην αρχή της 
χρήσεως που αναφέρεται. Επιπλέον οι συνημμένες Pro-forma οικονομικές πληροφορίες δεν 
προτίθενται να παράσχουν και δεν παρέχουν τις πληροφορίες και γνωστοποιήσεις οι οποίες 
απαιτούνται ώστε να παρουσιάζεται εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά η οικονομική θέση της 
Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση». 
 
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στην Ανεξάρτητη Έκθεση Βεβαίωσης επί 
των Pro-forma οικονομικών πληροφοριών 31.12.2006 και 31.12.2007 που συνέταξε ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής κ. Μάριος Ψάλτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό 
Δελτίο κατόπιν της σχετικής συναίνεσης του ανωτέρω Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και με τη 
σύμφωνη γνώμη του. Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν 
παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή 
παραπλανητικές. 
 
 
 
3.2.2.2. Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές 
 
Η HOL (πρώην UNIBRAIN) ελέγχθηκε από τους εξής Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για 
τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις μέχρι και την 31/12/2007. 
 
Το πιστοποιητικό για τη χρήση 2005 που ακολουθεί, παρατίθεται στον παρόν Ενημερωτικό 
Δελτίο για σκοπούς πληρότητας. Ωστόσο σημείωνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
2005 έχουν επαναδημοσιευτεί διορθωμένες ως συγκρίσιμη στήλη στις οικονομικές καταστάσεις 
της χρήσης 2006, για τις οποίες εκκρεμεί η έγκρισή τους από την επόμενη Τακτικη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 
 
Χρήση 2005 
 
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη χρήση 
2005 έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ελέχθησαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 



  

 56

κ. Σωτήριο Φίλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12471), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - 
Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100).  
 
Ακολουθεί η έκθεση από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Σωτήριο Φίλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12471), της 
ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 
Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη χρήση 2005: 
 
 
«Ελέγξαµε τις συνηµµένες ατοµικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης 
Εταιρείας «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε 
την 31η ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη 
διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση 
γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.  
 
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύμφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και 
την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που 
υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, 
των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων 
στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που 
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας.  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική θέση της Εταιρείας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου (του οποίου η 
Εταιρεία τυγχάνει µητρική) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της 
και του Οµίλου, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της χρήσεως 
που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της 
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές 
καταστάσεις». 
 
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στην έκθεση ελέγχου επί των 
ενοποιημένων οικονομικών κατστάσεων της UNIBRAIN για τη χρήση που έληξε την 31.12.2005 
που συνέταξε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σωτήριο Φίλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12471) της 
ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» περιλαμβάνονται στο παρόν 
Ενημερωτικό Δελτίο κατόπιν της σχετικής συναίνεσης του ανωτέρω Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 
και με τη σύμφωνη γνώμη του. Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν 
υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή 
παραπλανητικές. 
 
Ο Τακτικος Ορκωτός Ελεγκτής κ. Σωτήριος Φίλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12471), της ελεγκτικής εταιρίας 
«Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 
91 100) δεν έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από τα καθήκοντά του. Ωστόσο η θητεία του δεν 
ανανεώθηκε από την επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση. 
 
 
Χρήσεις 2006-2007 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη χρήση 2006 
συμπεριλαμβανομένων των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2005 συντάχθησαν βάσει των 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ελέχθησαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. 
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Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) 
επανεγκρίθηκαν με την από 18.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και 
κατόπιν επαναδημοσιεύτηκαν. Εκκρεμεί η έγκρισή τους από την επόμενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Ακολουθεί η σχετική έκθεση ελέγχου: 
 
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τις 
χρήσεις 2006 και 2007 έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ελέχθησαν από τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού 
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός 
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) και εγκρίθηκαν με τις από 23.03.2007 (ιο 
οποίες επανεγκρίθηκαν με την από 18.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας και θα εγκριθούν από την επόμενη Γενική Συνέλευση) και 30.04.2008 αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της HOL (πρώην UNIBRAIN)αντίστοιχα. 
 
Ακολουθεί η έκθεση από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
12371) και κα. Ζωή Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί 
Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) επί των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη 
χρήση 2006: 
«Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
«ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» που αποτελούνται από τον εταιρικό 
και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή 
καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και 
εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση 
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή 
μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την 
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση 
του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και 
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
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Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του 
Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές 
τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις». 
 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη χρήση 2007 
συντάχθησαν  βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ελέχθησαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. 
Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής 
εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, 
τηλ. 210 86 91 100) και εγκρίθηκαν με την από 30.04.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της UNIBRAIN. Ακολουθεί η σχετική έκθεση ελέγχου:  
 
«Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» που αποτελούνται από τον 
εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 και τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και 
εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις. 
 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση 
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή 
μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την 
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση 
του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και 
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 



  

 59

παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του 
Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές 
τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την 
προσοχή σας στη Σημείωση 26 επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της δεν έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις 
χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν 
στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε 
σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα 
άρθρα 43α παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α 
του Ν.3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις». 
 
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στις εκθέσεις ελέγχου επί των 
ενοποιημένων οικονομικών κατστάσεων της UNIBRAIN για τις χρήσεις που έληξαν την 
31.12.2006 και 31.12.2007 που συνέταξαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ. Αλέξανδρος 
Τζιώρτζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας 
«Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο 
κατόπιν της σχετικής συναίνεσης των ανωτέρω Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και με τη σύμφωνη 
γνώμη τους. Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις 
που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 
 
Σημειώνεται ότι με την από 26.06.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας απαλάχθηκαν οι 
Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού 
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός 
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) και ορίστηκαν νέοι Τακτικοί Ορκωτοί 
Ελεγκτές οι κ.κ. Μάριος Ψάλτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) και Κων/νος Μιχαλάτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701), 
της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία».  
 

3.2.3 Πορίσματα Νομικού Ελεγκτή  
 
Η Δικηγορική εταιρία «Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» (Ομήρου 8, 105 64, Αθήνα, 
τηλ. 210 3713600) σε συνέχεια εντολής του Συμβούλου Έκδοσης προέβη στις απαραίτητες 
ελεγκτικές διαδικασίες επί νομικών ζητημάτων προκειμένου να προβεί στα εξής πορίσματα: 
 
«Τα παρακάτω πορίσματα προκύπτουν από την ελεγκτική διαδικασία επί νομικών ζητημάτων 
που διενεργήσαμε κατ’ εντολή σας και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 21.07.2008 έως 
και 22.12.2008 στην ελληνική ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα στην Αθήνα, οδός Αδριανείου 2 
και Παπαδά (η «Εταιρεία») και στη θυγατρική αυτής «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» με 
έδρα στην Αθήνα, οδός Αδριανείου 2 και Παπαδά (η «Θυγατρική») για τους σκοπούς της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χ.Α. Εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση 
της από 12.12.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της 
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συνακόλουθης εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στην κατηγορία 
«Μεσαίας και Μικρής κεφαλαιοποίησης» (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). 

Από την ελεγκτική διαδικασία στην Εταιρεία και τη Θυγατρική που διενεργήθηκε από την 
δικηγορική μας εταιρεία με βάση τα έγγραφα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσαν η 
Εταιρία και η Θυγατρική στη διάθεσή μας, την από 23/12/2008 Bεβαίωση του νόμιμου 
εκπροσώπου της Εταιρίας («Βεβαίωση») και άλλες επιστολές-βεβαιώσεις τις οποίες λάβαμε κατά 
τη διενέργεια του ελέγχου που διενεργήσαμε και μέσα στο πλαίσιο που οριοθετείται παρακάτω, 
μπορούμε να βεβαιώσουμε τα ακόλουθα σύμφωνα με την εντολή σας: 

• Η Εταιρία και η Θυγατρική είναι ανώνυμες εταιρείες και υπάγονται, μεταξύ άλλων, στις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

• Η νομική κατάσταση της Εταιρίας και της Θυγατρικής είναι σύμφωνη με τους νόμους και 
τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται όσον αφορά στην ίδρυσή τους και στην 
καταστατική τους λειτουργία.  

 

• Τα Καταστατικά της Εταιρίας και της Θυγατρικής δεν παραβιάζουν τις διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920. Το καταστατικό της Θυγατρικής δεν έχει ωστόσο ακόμα προσαρμοστεί στις 
τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 3604/2007. 

• Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και της Θυγατρικής είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα. 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας αναμένεται στο τέλος της διαχειριστικής 
χρήσης 2008 να είναι κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
Συνεπώς, συντρέχει πιθανον περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 
εφόσον δεν ληφθούν επαρκή μέτρα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. 

• Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρίας και της Θυγατρικής είναι σύμφωνη με 
τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους αυτές υπόκεινται. Ειδικότερα, οι 
μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και δεν 
τέθηκαν υπόψη μας συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη μεταβίβαση 
αυτών. Οι μετοχές της Θυγατρικής έχουν ενεχυρασθεί στο σύνολο τους υπέρ των 
ομολογιούχων δανειστών του από 23.10.2008 κοινοπρακτκού ομολογιακού δανείου 
ύψους €144.500.000. 

• Απο τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μας προκύπτει ότι έως την 9.9.2008 η Εταιρία ή η 
Θυγατρική δεν είχαν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε 
εκκρεμούσαν κατά αυτών αιτήσεις πτώχευσης και η άδεια λειτουργίας τους δεν έχει 
ανακληθεί και δεν έχει ληφθεί απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής τους. Περαιτέρω, 
σύμφωνα με τη Βεβαίωση, η Εταιρία ή η Θυγατρική δεν τελούν σήμερα σε κατάσταση 
πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμούν κατά αυτών αιτήσεις 
πτώχευσης και η άδεια λειτουργίας τους δεν έχει ανακληθεί και δεν έχει ληφθεί απόφαση 
περί λύσης ή εκκαθάρισής τους. 

• Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρίας και των μελών των 
διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της, οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών 
κατά τη λήξη τους. 

• Η Εταιρία κατέχει τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες για τις υπηρεσίες που παρέχει. 

• Σύμφωνα με τη Βεβαίωση η Εταιρία και η Θυγατρική συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
των νόμων περί επενδυτικών κινήτρων στους οποίους τυχόν υπάγονται. 



  

 61

• Με την εξαίρεση των όσων ήδη αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η Εταιρία 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του δικαίου τηλεπικοινωνιών, καθώς και με τις διατάξεις 
περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τήρησης του απόρρητου των 
τηλεπικοινωνιών. 

• Στο πλαίσιο της ελεγκτικής μας διαδικασίας που διενεργήσαμε δεν προέκυψαν νομικά 
ζητήματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν από νομικής άποψης την εισαγωγή των 
νέων μετοχών στο χρηματιστήριο. 

• Κατόπιν μελέτης του ενημερωτικού δελτίου του Ν. 3401/2005 σύμφωνα με την ελεγκτική 
διαδικασία που διενεργήσαμε και τα έγγραφα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσε 
η Εταιρία στη διάθεσή μας, τις Βεβαιώσεις και άλλες επιστολές-βεβαιώσεις τις οποίες 
λάβαμε στο πλαίσιό της, δεν διαπιστώσαμε ότι έχει παραληφθεί από το ενημερωτικό 
δελτίο η αναφορά οποιουδήποτε νομικού ζητήματος που, σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 
σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 809/2004, όπως ισχύει, θα έπρεπε να έχει αναφερθεί. 

Τέλος, σημειώνουμε τα εξής: 

Η ελεγκτική διαδικασία που διενεργήσαμε προκλήθηκε ύστερα από εντολή σας και διενεργήθηκε 
αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της Άυξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Στο πλαίσιο 
της ως άνω διαδικασίας, τέθηκαν υπ’ όψιν μας από την Εταιρία και τη Θυγατρική, σύμφωνα με 
τον υποβληθέντα σε αυτές κατάλογο στοιχείων, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία, στα 
οποία και βασισθήκαμε αποκλειστικά. 

Η Εταιρία με τη Βεβαίωση έχει διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα ή στοιχεία για την 
Εταιρία και τη Θυγατρική, πέραν όσων έχει θέσει υπ’ όψιν μας, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν 
ουσιώδη επιρροή στα παραπάνω πορίσματα. 

Τα πορίσματα που προκύπτουν από την ελεγκτική μας διαδικασία τελούν υπό τις ακόλουθες 
επιφυλάξεις και υποθέσεις: 

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

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

3. Κατά την ελεγκτική μας διαδικασία δεν εξετάσαμε οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά, 
λειτουργικά ή τεχνικά θέματα και στοιχεία που αφορούν την Εταιρία ή τη Θυγατρική ούτε 
την πραγματική (φυσική) κατάσταση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας 
ή της Θυγατρικής. Περαιτέρω, δεν εκφέρουμε οποιαδήποτε άποψη σε σχέση με τις 
οικονομικές καταστάσεις και τα λοιπά οικονομικά και στατιστικά στοιχεία της Εταιρίας και 
της Θυγατρικής. 
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4. Δεν βεβαιώνουμε την ακρίβεια ή/και αλήθεια των δηλώσεων της Εταιρίας και της 
Θυγατρικής που τέθηκαν υπόψη μας κατά την ελεγκτική μας διαδικασία ή/και που 
περιέχονται στα συμπεράσματά μας. 

Η Δικηγορική Εταιρία Καρατζά και Συνεργάτες, (ΑΜΔΣΑ 80013), οδός Ομήρου 8, Αθήνα, Τηλ.: 
210 37 13 600, δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρία 
υπό την παρατήρηση ότι η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες έχει κατά καιρούς 
παράσχει νομική υποστήριξη σε εκάστοτε εκ των βασικών μετόχων της Εταιρίας ή/και 
συνδεδεμένων με αυτούς ή/και με την Εταιρία προσώπων (υπό την έννοια του άρθρου 42ε 
παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920), παρέχει τέτοιες υπηρεσίες σε αυτά τα πρόσωπα και ενδέχεται 
να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες στο μέλλον. 

Τέλος, παρέχουμε τη συναίνεσή μας για την παράθεση των παραπάνω πορισμάτων στο 
ενημερωτικό δελτίο του Ν.3401/2005.». 

Τα ανωτέρω πορίσματα της ελεγκτικής διαδικασίας που διενεργήθηκε από τη Δικηγορική εταιρία 
«Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» για λογαριασμό του Συμβούλου Έκδοσης 
περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας, κατόπιν 
σχετικής συναίνεσης της προαναφερθείσας Δικηγορικής Εταιρίας. Η Εταιρία βεβαιώνει ότι οι 
πληροφορίες που παρατίθενται στην ενότητα αυτή έχουν αναπαραχθεί πιστά από τις 
πρωτότυπες επιστολές του νομικού ελεγκτή και ότι, εξ όσων γνωρίζει και είναι σε θέση να 
βεβαιώσει ότι, κατά την αναπαραγωγή των εν λόγω επιστολών στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν 
υπήρξαν παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες στο Ενημερωτικό 
Δελτίο ανακριβείς ή παραπλανητικές.   
 

3.2.4 Πληροφορίες μέσω παραπομπής  
 
  
Οι επαναδημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για 
τη χρήση 2006 και οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην 
UNIBRAIN) για τη χρήση 2007, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. και 
ελέχθησαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) 
και κα. Ζωή Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - 
Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) μαζί με το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ελέγχου είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 
25 Αθήνα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr 
 
Οι ενδιάμεσες δημοσιευμένες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες της περιόδου 01.01-
30.09.2008 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr 
 
Οι συνενωμένες Pro-forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων 2006 και 2007, που 
συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004, εξετάστηκαν 
από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, 152 32  Χαλάνδρι), 
μαζί με την αντίστοιχη έκθεση βεβαίωσης είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 
και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr. 
 

3.2.5  Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού  
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι δώδεκα (12) μήνες από τη 
δημοσίευσή του, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού: 
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Τα πορίσματα της ελεγκτικής διαδικασίας επί νομικών ζητημάτων της Εταιρίας του δικηγορικού 
γραφείου «Καρατζά & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία», μαζί με τις Βεβαιώσεις των νομίμων 
εκπροσώπων της Εταιρίας, είναι διαθέσιμα, κατόπιν σχετικής συναίνεσής τους, στα γραφεία της 
HELLAS ONLINE, Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα. 
 
Το καταστατικό της Εταιρίας είναι διαθέσιμο στα γραφεία της, Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, 
Αθήνα. 
 
H επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας σχετικά με τις εκκρεμοδικίες είναι 
διαθέσιμη στα γραφεία της, Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα. 
 
Το πρακτικό της από 12/12/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που 
αποφάσισε την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας, 
Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα. 
 
Επισημαίνεται ότι άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των ανωτέρω 
εγγράφων, δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
 

3.2.6  Φορολογικός Έλεγχος  
 
 
Προ συγχώνευσης HOL  
 
Οι παρακάτω λογιστικές διαφορές προέκυψαν από τον τακτικό έλεγχο φορολογίας εισοδήματος 
και αφορούν τη μη αναγνώριση εκπιπτόμενων δαπανών.  
 
 

HELLAS ON LINE AE  

Χρήση 
Λογιστικές 
Διαφορές 

Φόρος 
εισοδήματος 

Πρόστιμα 
Προσαυξήσεις

Προκαταβολή 
Φόρου 

Εισοδήματος 
Σύνολα 

Πληρωτέα 
2005 1.458.253 37.857 10.370 - 48.227 
2006 3.795.864 - - - - 
2007 5.706.447 - - - - 

 10.960.564 37.857 10.370 - 48.227 
  
 
 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ  

Χρήση 
Λογιστικές 
Διαφορές 

Φόρος 
εισοδήματος 

Πρόστιμα 
Προσαυξήσεις

Προκαταβολή 
Φόρου 

Εισοδήματος 
Σύνολα 

Πληρωτέα 
2006 242.488 70.321 2.136 - 72.457 
2007 559.978 79.373 - - 79.373 

 802.466 149.694 2.136 - 151.830 
 
 
 
Η προ συγχώνευσης HOL έχει ελεγχθεί από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους μέχρι και τη 
χρήση 2007, τα δε οικονομικά της στοιχεία και αποτελέσματα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και 
οριστικά. Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος αφορούσε τις χρήσεις 2005 -2007. Από τον έλεγχο 
προέκυψαν επιπλέον φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους € 48.227. Το ποσό αυτό 
εξοφλήθηκε ολοσχερώς στις 14/05/2008 και επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2008. 
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Η εταιρία ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., η οποία εξαγοράστηκε από την προ συγχώνευσης 
HOL τον Απρίλιο 2007, έχει ελεγχθεί από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους μέχρι και τη χρήση 
2007, τα δε οικονομικά της στοιχεία και αποτελέσματα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Ο 
τελευταίος φορολογικός έλεγχος αφορούσε τις χρήσεις 2006-2007. Από τον έλεγχο προέκυψαν 
επιπλέον φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις € 151.830, το οποίο ποσό εξοφλήθηκε ολοσχερώς 
στις 7/05/2008 και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2008. 
 
Για την προ συγχώνευσης HOL δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τον προαναφερθέντα φόρο ύψους 
περίπου € 48 χιλ. Όσον αφορά την εταιρία Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., έχει γίνει πρόβλεψη για 
ποσό €138 χιλ. 
 
UNIBRAIN 
Οι παρακάτω λογιστικές διαφορές προέκυψαν από τον τακτικό έλεγχο φορολογίας εισοδήματος 
και αφορούν τη μη αναγνώριση εκπιπτόμενων δαπανών.  
 

Unibrain AE 

Χρήση Λογιστικές 
Διαφορές 

Φόρος 
εισοδήματος 

Πρόστιμα 
Προσαυξήσεις

Προκαταβολή 
Φόρου 

Εισοδήματος 
Σύνολα 

Πληρωτέα 

2005 136.294 11.734 4.227 - 15.961 
2006 51.227 52.272 6.273 34.014 92.559 

Σύνολα 187.521 64.006 10.500 34.014 108.520 
 
Η UNIBRAIN έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Ο φορολογικός έλεγχος των 
χρήσεων 2005 και 2006 ολοκληρώθηκε την 18/10/2007 και με το αποτέλεσμά του επιβαρύνθηκαν 
τα αποτελέσματα της 30 Σεπτεμβρίου 2007 (ποσό € 74.506). Η θυγατρική UNIBRAIN Inc., 
εδρεύει στο εξωτερικό και δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της. Για τη χρήση 2007, δεν έχει γίνει 
πρόβλεψη για φορολογικό έλεγχο στα βιβλία της Unibrain. 
 
Οι φορολογικές αρχές που διενήργησαν τους ανωτέρω ελέγχους  είναι το διαπεριφερειακό κέντρο 
ΔΕΚ Αθηνών (HELLAS ON LINE) και ΠΕΚ Πειραιά (προ συγχώνευσης UNIBRAIN). Τα 
αντικείμενα φορολογικού ελέγχου ήταν τα εξής: φορολογία εισοδήματος, φορολογία ΦΠΑ, 
παρακρατούμενοι φόροι και φορολογία Ν. 1676/86.   
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι τυχόν φορολογικές διαφορές που θα προκύψουν από τη 
χρήση 2007 δε θα έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στις ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα 
της Εταιρίας ούτε θα επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη χρηματοοικονομική της θέση. 
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3.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
 
Σύμφωνα με την επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, οι σημαντικότερες 
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις παρατίθενται ακολούθως.  
 
«Αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Ομίλου αναφέρουμε ότι η Εταιρία και η 
Θυγατρική της ήταν και είναι εμπλεκόμενη σε διάφορες δικαστικές διαδικασίες όπως αγωγές της 
κατά τρίτων, αγωγές τρίτων κατά των εταιρειών του Ομίλου και διαφορές ενώπιον της ΕΕΤΤ 
(υπέρ και κατά των Εταιρειών του Ομίλου), οι οποίες απορρέουν από τη διεξαγωγή των 
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Ως σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 
αναφέρουμε τις  ακόλουθες: 

Α. Αγωγές 

Κατά της Eταιρείας  
 
1.  Εκκρεμοδικία των Eταιριών Hellas on Line και Unibrain S.A. με την Teledome Α.Ε.Β.Ε. 
1. Στις 4/3/2008 κατατέθηκε αγωγή της Teledome Α.Ε.Β.Ε., του Αριστείδη Δημόπουλου και της 
Moonboat Corporation Inc κατά των Hellas on Line, Unibrain κλπ ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 15/10/2009. 
Τα αιτήματα της εν λόγω αγωγής είναι τα εξής: 1) Να αναγνωρισθούν και κηρυχθούν άκυρες οι 
από 30/11/2007 και 20/12/2007 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία 
«HELLAS ON LINE Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και 
Πληροφορικής» και οι αποφάσεις που αυτές έλαβαν, 2) Να αναγνωρισθεί και κηρυχθεί άκυρος η 
κατά το ιστορικό ανακοινωθείσα στις 5.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
«HELLAS ON LINE για τη (διμερή) συγχώνευση της εταιρείας αυτής με απορρόφηση από την 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής 
Λογισμικού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων» και με ημερομηνία 
Ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2007, 3) Να αναγνωρισθεί και κηρυχθεί 
άκυρη η από 7.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ για την 
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 4) Να αναγνωρισθούν 
και κηρυχθούν άκυρες οι από 31/12/2007 και 16/01/2008 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 
ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ και οι αποφάσεις που αυτές έλαβαν, 5) Να αναγνωρισθεί και κηρυχθεί άκυρος η 
κατά το ιστορικό ανακοινωθείσα στις 5.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ για την (διμερή) συγχώνευση της εταιρείας αυτής με απορρόφηση της HELLAS 
ON LINE και με ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2007, 6) Να 
καταδικασθούν οι ανωτέρω εναγόμενοι «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «HELLAS ON LINE 
Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής», 
«ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων», Δημήτριος Κλώνης, Στέφανος Λουκάκος, Νικόλαος-
Σωκράτης Λαμπρούκος, Γεώργιος Ζαχόπουλος, Ηλίας Τσοτάκος και «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εις ολόκληρο έκαστος, να καταβάλλουν στην πρώτη ενάγουσα εταιρεία 
TELEDOME AEBE ως αποζημίωση:  
 
Α) Το ποσό των € 31.488.375,00 κατά το οποίο η TELEDOME AEBE εζημιώθη λόγω της 
υπαίτιας ματαίωσης της συγχώνευσής της με τις ως άνω εταιρείες, νομιμοτόκως από την 
επελθούσα, την 30.11.2007, ματαίωση της αιρέσεως της εγκρίσεως της συγχώνευσης από τη 
Γενική Συνέλευση της HELLAS ON LINE, άλλως από της επιδόσεως της παρούσας αγωγής και 
μέχρις εντελούς εξοφλήσεως. Άλλως, επικουρικώς: Β.1) Το ποσό των € 10.766.378,91 κατά το 
οποίο η TELEDOME AEBE εζημιώθη νομιμοτόκως από την επελθούσα, την 30.11.2007, 
ματαίωση της αιρέσεως τη εγκρίσεως της συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση της HELLAS 
ON LINE, άλλως από της επιδόσεως της παρούσας αγωγής και μέχρις εντελούς εξοφλήσεως και 
Β.2) Το ποσό των €106.535.998 ως αποθετική ζημία της TELEDOME AEBE, ήτοι, συνολικώς το 
άθροισμα των ανωτέρω κονδυλίων (Β.1 + Β.2) (€ 10.766.378,91 + € 106.535.998), ποσό των € 
117.302.376,91. Γ) Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον έκαστος, σε αποζημίωση € 
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5.000.000 για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και προσβολής της προσωπικότητας της 
TELEDOME AEBE. Και για κάθε ένα από τα ανωτέρω κονδύλια νομιμοτόκως από της 
30.11.2007, άλλως από της επιδόσεως της παρούσας, μέχρις εντελούς εξοφλήσεως.  
 
Κατόπιν μελέτης του δικογράφου της αγωγής και δεδομένου ότι (α) η Intracom A.E. Συμμετοχών 
κατήγγειλε το από 9/8/2007 προσύμφωνο που είχε καταρτίσει με τους Αλέξανδρο και Αθανάσιο 
Πηλιούνη για την αγορά μετοχών πλειοψηφίας (50,419%) της Teledome A.E.B.E. στις 27/11/2007 
(β) στις 27/11/2007 και 29/11/2007 η Intracom A.E. Συμμετοχών ανακοίνωσε στο Χ.Α. ότι δεν θα 
προχωρήσει στην απόκτηση του υπολοίπου 61% των μετοχών της Teledome και ότι θα 
καταψηφίσει στις γενικές συνελεύσεις των Hellas on Line και Teledome την απορρόφηση των 
Hellas on Line και Teledome από την Unibrain (το ίδιο δε ανακοίνωσε ότι θα πράξει και στην 
γενική συνέλευση των μετόχων της Unibrain μέσω του 30% περίπου των μετοχών της Unibrain 
που κατέχει η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Intracom A.E. Συμμετοχών, Intracom IT 
Services), (γ)  με τις από 30/11/2007 και 20/12/2007 ομόφωνες αποφάσεις της αυτόκλητης 
έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Hellas on Line A.E. καταψηφίστηκε με 
100% απαρτία και πλειοψηφία η απορρόφηση των Teledome και Hellas on Line από την Unibrain 
καθώς και το από 25/10/2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και επομένως η συγχώνευση 
ματαιώθηκε εκ μόνου του λόγου τούτου με νομίμως ληφθείσα απόφαση της γενικής συνέλευσης 
των μετόχων της Hellas on Line (δ) στις 3/12/2007 η Unibrain ανακοίνωσε στο Χ.Α. ότι μετά την 
καταψήφιση αυτή η όποια απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της επί της 
τριπλής συγχώνευσης θα στερείται αντικειμένου (ε) η Teledome δεν έχει ακόμη λάβει θετική για 
την συγχώνευση αυτή απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της (τούτο, άλλωστε, είναι 
αδύνατο καθώς η Intracom A.E. Συμμετοχών συμμετέχει με 39% στην Teledome) (στ) καμία 
συμβατική σχέση δεν υποχρέωνε τους μετόχους των Hellas on Line A.E. και Unibrain  Α.Ε. 
Συμμετοχών να ψηφίσουν υπέρ της συγχώνευσης στα πλαίσια των γενικών τους συνελεύσεων 
και (ζ) σε καμία αδικοπραξία δεν υπέπεσαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Hellas on Line και 
Unibrain, θεωρούμε ότι (πέραν των λοιπών προβλημάτων αοριστίας από την οποία πάσχουν τα 
αιτούμενα κονδύλια) οι πιθανότητες απόρριψης της εν λόγω αγωγής είναι συντριπτικά 
περισσότερες από τις πιθανότητες ευδοκίμησης της εν λόγω αγωγής, οι οποίες είναι εξαιρετικά 
περιορισμένες. Ιδίως, όσον αφορά τις εκ των εναγομένων Hellas on Line και Unibrain οι 
πιθανότητες ευδοκίμησης εμφανίζονται ελάχιστες αν όχι μηδαμινές.  
 
2. Λοιπές Διαφορές 
 
2.1. Αγωγή της εταιρείας «Πρόδρομος Χατζηγεωργίου & Σία ΕΠΕ» κατά της Εταιρείας,  όπου η 
πρώτη διεκδικεί έναντι της Εταιρείας ποσό ύψους 604.500 ευρώ (θετική, αποθετική ζημία και 
300.000 ευρώ χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης). Η αγωγή συζητείται ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 21/5/2009 μετ’ αναβολής. 
Η διαφορά έχει ιστορική βάση την παράλειψη της Εταιρίας ως Καταχωρητή να ενημερώσει την 
ενάγουσα για την ημερομηνία λήξεως της καταχώρησης του domain name, ώστε να γίνει 
εγκαίρως η ανανέωση του με αποτέλεσμα κατά την λήξη της καταχώρησης το εν λόγω domain 
name να κατοχυρωθεί υπέρ τρίτης εταιρίας από άλλο, τρίτο καταχωρητή. 
Πιθανολογείται η επιδίκαση κάποιου συμβολικού ποσού για την ηθική βλάβη και η απόρριψη ως 
αόριστων και αβάσιμων κάποιων κονδυλίων για αποκατάσταση θετικής και αποθετικής ζημίας. 
2.3. Αγωγή της Direct line στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της εταιρίας από τιμολόγια 
και παρασχεθείσες υπηρεσίες ποσού ύψους 317.223,25 Ευρώ. Η συζήτηση έλαβε χώρα στις 
03.12.2008. Αναμένεται η έκδοση απόφασης. 
 
Κατά της Θυγατρικής 
 
Η σημαντικότερη αγωγή κατά της Θυγατρικής από άποψη αντικειμένου είναι η αγωγή του 
Γεωργίου Γκίνη κατά ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και της εργολάβου εταιρείας ΕΤΕΡΝΙΑ ΕΠΕ. 
Πρόκειται για αγωγή απευθυνόμενη προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ο 
ενάγων ζητά την υπέρ αυτού επιδίκαση ποσού της τάξεως των 700.000 ευρώ λόγω αποζημίωσης 
για πρόκληση ζημίας από κακοτεχνίες σε έργα εγκατάστασης δικτύου. Η συζήτηση της εν λόγω 
αγωγής έχει μετ’ αναβολής ορισθεί για την 19/2/2009. Στην υπόθεση έχει ασκηθεί προσεπίκληση 
της ασφαλιστικής εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η οποία προσδιορίστηκε για τις 7/10/2010. 
Αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης – Πιθανολογείται η μείωση ορισμένων κονδυλίων. 



  

 67

Β. Διαφορές ενώπιον Αρχών 

1.1. Οι διαφορές που υπάρχουν με την ΟΤΕ Α.Ε. κυρίως αφορούν τις χρεώσεις για μισθωμένα 
κυκλώματα για χρονική περίοδο που εκκινεί από το Δεκέμβριο του 2003 έως περίπου τα τέλη 
του 2005. Η απαίτηση της ΟΤΕ Α.Ε. από ανεξόφλητες χρεώσεις ανέρχεται στο ποσό των 
1.423.000  Ευρώ. Το ποσό αυτό αμφισβητείται από την HELLAS ON LINE. 

Κατόπιν των από 29-6-05, 8-2-06 και 21-2-06 διαμειφθεισών ακροάσεων, η ΕΕΤΤ κάλεσε τις 
δύο πλευρές προς επίλυση της διαφοράς με τη διαδικασία του άρθρου 18 Ν. 3431/2006 και 
απηύθυνε στους διαδίκους την με αριθμό πρωτοκόλλου 7532/Φ391/7-3-2006 κλήση προς 
εμφάνιση για επίλυση διαφοράς. Η εν λόγω ακρόαση έλαβε χώρα μετά από αναβολή την 24-3-
2006 για την προφορική διαδικασία επίλυσης της διαφοράς της ΗΟL με την ΟΤΕ Α.Ε. σε 
συνέχεια των με αρ. Πρωτ. 18884/2005 και 5273/2006 καταγγελιών - αιτήσεων ασφαλιστικών 
μέτρων της ΗΟL κατά της ΟΤΕ Α.Ε.  Αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ. 

 
1.2. Από 26.7.2007 Απόφαση ΕΕΤΤ κατά Εταιρείας επί της 29.6.2007 ακρόασης περί διερεύνησης 
της παραβίασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως των διατάξεων του 
Κανονισμού Γενικών Αδειών για την προστασία του καταναλωτή, με την οποία επιβλήθηκε 
χρηματικό πρόστιμο στην Εταιρεία ύψους 50.000 ευρώ. Την εν λόγω απόφαση η Εταιρία έχει 
ήδη προσβάλλει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με Αίτηση Αναστολής και Προσφυγή. Η Αίτηση 
Αναστολής απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 128/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών. Εκκρεμεί η προσφυγή, για την οποία είχε οριστεί αρχικά δικάσιμος για τις 
17.1.2008 και μετ ' αναβολή συζητείται στις 11.12.2008. Κατά την ημερομηνία αυτή 
αναβλήθηκε.  

1.3. Η υπ’αρ. πρωτ. 458/155/06-11-07 απόφαση ΕΕΤΤ κατά της Εταιρείας επί της από 21 
Σεπτεμβρίου 2007 ακρόασης για παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, με την 
οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο στην Εταιρεία ύψους 100.000 Ευρώ, για μη έγκαιρη 
γνωστοποίηση της εξαγοράς της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Την απόφαση 
αυτή, προσέβαλε η Εταιρία με αίτηση αναστολής και προσφυγή. Η προσωρινή διαταγή έγινε 
ολικά δεκτή και η Αίτηση Αναστολής έγινε μερικώς δεκτή. Επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 
14/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ανεστάλη η 
καταβολή του προστίμου στο ποσό των 50.000 Ευρώ. Η προσφυγή δικάστηκε στις 8.4.2008. 
Πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ασκηθείσας προσφυγής. 

1.4. Η Εταιρεία  έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της 
απόφασης για επιβολή προστίμου της ΕΕΤΤ για την εκπρόθεσμη απάντηση σε καταγγελίες 
καταναλωτών από διάφορες περιπτώσεις, συνολικού ύψους 150.000 Ευρώ και στη συζήτηση 
09.12.2008  ζητήθηκε και ελήφθη αναβολή επειδή δεν είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα οι απόψεις της 
ΕΕΤΤ. 
 
 
1.5. Επιβολή 4 χρηματικών προστίμων συνολικού ύψους 160.000 € κατά της Εταιρείας από τη 
ΓΓΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης με ημερομηνία 10.07.2008 δυνάμει του άρθρου 13α παρ. 2 του 
ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά με παραβίαση διατάξεων του άρθρου 4, 
κατόπιν εισήγησης της σχετικής υπηρεσίας .Υπεβλήθη αίτηση θεραπείας η οποία απορρίφθηκε 
με την υπ’ αριθμ, Ζ2-18870/1-12-2008 Απόφαση της ΓΓΚ, ενώ την 28/11/2008  συζητήθηκε 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 
απόφασης επιβολής προστίμου, η οποία έγινε δεκτή. Αναμένεται η εκδίκαση της αίτησης 
αναστολής, ενώ παράλληλα, από  14.11.2008 έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του τριμελούς 
διοικητικού πρωτοδικείου κατά των εν λόγω προστίμων. 
Σχόλιο αναφορικά με την υπόθεση: Η Εταιρεία θεωρεί ότι υπάρχουν πιθανότητες να κληθεί να 
καταβάλλει είτε μέρος είτε σύνολο του προστίμου.» 
 
 Με εξαίρεση τις ανωτέρω εκκρεμοδικίες η Εταιρία δηλώνει ότι ούτε η Εταιρία, ούτε άλλη εταιρία 
του Ομίλου εμπλέκεται σε οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία 
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Εταιρίας 
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και έχει περιέλθει στη γνώση της) που να αναμένεται να έχει ή να είχε σημαντική επίπτωση στη 
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Ομίλου κατά τους δώδεκα μήνες που 
προηγούνται της ημερομηνίας του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.  
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3.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
 
Ο Όμιλος στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έχει συνάψει συμβάσεις για κατασκευή 
υποδομών ανάπτυξης δικτύου, διασύνδεσης, φυσικής συνεγκατάστασης, προμήθειας 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, συμβάσεις για αγορά 
αποκωδικοποιητών IPTV, και άλλες. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη 
εξάρτηση του Ομίλου από τις συμβάσεις αυτές, με την εξαίρεση της σύμβασης με τη Vodafone 
Ελλάς (βλ. κεφ. 2 «Επενδυτικοί Κίνδυνοι - H συνεργασία με τη Vodafone Ελλάς είναι σημαντική 
για την Εταιρία και τυχόν δυσμενής εξέλιξη ή λύση αυτής μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς 
δυσμενώς τη δραστηριότητα της Εταιρίας». 

Οι σημαντικότερες από τις συμβάσεις, που σήμερα είναι σε ισχύ, είναι οι ακόλουθες: 

 
Συμβάσεις κατασκευής υποδομών ανάπτυξης δικτύου 

• Συμβάσεις κατασκευής υποδομών ανάπτυξης δικτύου, οι σημαντικότερες εκ των οποίων με τη 
συνδεδεμένη εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Ημερομηνία σύμβασης: 12.03.2007 έως 31.12.2009, 
ημερομηνία σύμβασης: 24.02.2006 αορίστου χρόνου και ημερομηνία σύμβασης: 28.11.2007 
αορίστου χρόνου), με την NSW (Ημερομηνία σύμβασης: 31.08.2007, διάρκεια έως την 
ολοκλήρωση του έργου), καθώς και με την Theon AE (Ημερομηνία σύμβασης: 10.08.2007 με 
διάρκεια έως την ολοκλήρωση του έργου). 

Σχετικά με τη σύμβαση με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ, σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης τιμολογίων 
που εκδίδονται από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει πέρα από το ποσό του 
τιμολογίου και ποσό τόκων το οποίο υπολογίζεται με επιτόκιο 6,7% αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία πληρωμής. 

 
Συμβάσεις σχετιζόμενες με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
 
• Συμβάσεις διασύνδεσης αόριστης διάρκειας ή αυτόματης ανανέωσης (εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά) με τις εταιρίες OTE, Vodafone- ΠΑΝΑΦΟΝ, Wind Ελλάς, Forthnet, Cosmote, 
Tellas, Vivodi,  Belgacom International Carrier Services S.A., Cable & Wireless UK, Τelecity 
UK Limited, ON TELECOMS, Newphone Hellas S.A. (Ημερομηνία σύμβασης 1.1.2007 με 
διάρκεια έως 6.9.2009), Lamda Hellix SA, COSMONET ΕΠΕ, TELECOM MALAYSIA (UK) 
LIMITED, και σύμβαση υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων με την Net-Connect Internet str. Βλ. 
επίσης κεφ. 2 «Επενδυτικοί Κίνδυνοι – Εάν η Εταιρία αποτύχει να διασυνδεθεί με άλλους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ή εάν δεν επιτύχει κοστολογικά συμφέρουσες τιμές 
διασύνδεσης, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες της και επομένως να 
αποτύχει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, ή ή σχετική αύξηση μην είναι η αναμενόμενη». 

 
• Συμβάσεις φυσικής συνεγκατάστασης και άδειες χρήσης και λοιπές συμβάσεις εκμίσθωσης, 
αόριστης διάρκειας (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι σημαντικότερες εκ των οποίων με τις 
εταιρίες ΟΤΕ ΑΕ, Global Crossing Europe Ltd  και Mediterranean Nautilus Ltd, Vodafone 
Ελλάς  και Med Nautilus Greece ΑΕ (Ημερομηνία σύμβασης: 08.02.2002, διάρκεια για 15 έτη) 
OTE (Ημερομηνία σύμβασης: 16.09.2005, με ετήσια διάρκεια και αυτόματη ανανέωση), OTE 
Globe (Ημερομηνία σύμβασης: 01.06.2007, διάρκεια 15ετής και δεύτερη σύμβαση με 
ημερομηνία 22.12.2005 και αόριστη διάρκεια) και Mediterranean Nautilus Ltd (Ημερομηνία 
σύμβασης: 01.01.2007, διάρκεια έως 31.12.2017) καθώς και σύμβαση αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο με την OTE ΑΕ. 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της συνεργασίας με την Vodafone Ελλάς, η Εταιρία έχει υπογράψει 
σύμβαση αρχικής διάρκειας τριών ετών (Ημερομηνία σύμβασης: 01.10.2007) με αντικείμενο 
την παραχώρηση χρήσης υποδομής της Vodafone Ελλάς για την εγκατάσταση από την 
Εταιρία ιδιόκτητου δικτύου της οπτικών ινών για τη διασύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Με τη 
λήξη της αρχικής διάρκειας της εν λόγω συνεργασίας, ήτοι στις 01.10.2010 τα μέρη θα 
διαπραγματευθούν την υπογραφή συμφωνίας περί ανταλλαγής χρήσεως υποδομών. Στο 
πλαίσιο αυτής της συμφωνίας η Εταιρία θα παραχωρεί στη Vodafone (ως αντάλλαγμα για τη 
χρήση της υποδομής της τελευταίας) δικαίωμα χρήσης αντίστοιχης ιδιόκτητης υποδομής της 
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Εταιρίας, η οποία βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εν λόγω 
συμφωνία, η Εταιρία θα έχει δικαίωμα να ανανεώσει μονομερώς την αρχική συμφωνία για 
περαιτέρω δεκαεπτά έτη με το ήδη συμφωνηθέν μίσθωμα. 

Βλ. επίσης κεφ. 2 «Επενδυτικοί Κίνδυνοι – Η επιτυχία της Εταιρίας να αναπτύξει τη 
συνδρομητική της βάση εξαρτάται επίσης από την αύξηση του αριθμού των αδεσμοποίητων 
τοπικών βρόχων της (LLU), διαδικασία η οποία ελέγχεται μόνο μερικώς από τη Εταιρία» και 
3.5.5.5 «Συνεργασία με τη Vodafone». 

• Συμβάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού υποδομής δικτύου, οι σημαντικότερες εκ των 
οποίων με τις εταιρίες Intracom Telecom, Ericsson και Ελληνικά Καλώδια ΑΕ, Alcatel-Lucent 
France, Uninortel Greece και Link A.E. (αντιπρόσωπος της εταιρίας Zhone στην Ελλάδα). 

 
Εμπορικές Συμβάσεις: 
 

• Τον Ιούνιο του 2007, η HOL προχώρησε στη σύναψη δύο εμπορικών συμφωνιών με την 
Vodafone Ελλάς. Σύμφωνα με την πρώτη εμπορική συμφωνία, η προ συγχώνευσης HOL έχει 
αναλάβει για περίοδο έξι ετών την παροχή στη Vodafone Ελλάς ευρυζωνικών υπηρεσιών DSL 
και φωνητικών υπηρεσιών “ιδιωτικής” ετικέτας (white label), γεγονός το οποίο δίνει στη 
Vodafone Ελλάς τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της πακέτα προϊόντων που 
μπορεί να περιέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας, που βασίζονται σε υπηρεσίες υποστηριζόμενες από το δικτύο της HOL. Σύμφωνα 
με τη δεύτερη εμπορική συμφωνία, η προ συγχώνευσης HOL έχει αναλάβει για περίοδο δύο 
ετών να παρέχει στη Vodafone Ελλάς την τεχνολογική υποδομή ώστε να είναι εφικτή η παροχή 
του πακέτου υπηρεσιών "myZone". Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται με τα εμπορικά 
σήματα της Vodafone. Βλ. επίσης κεφ. 2 «Επενδυτικοί Κίνδυνοι – "Η συνεργασία με τη 
Vodafone Ελλάς είναι σημαντική και τυχόν δυσμενής εξέλιξη ή λύση αυτής της συνεργασίας 
μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα της Εταιρίας». 

• Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και των: Τeleprime (ημερομηνία 
σύμβασης 08.02.2008), Unique Benefit (ημερομηνία σύμβασης 14.07.2008) και Νικόλαος 
Τσώνης Α.Ε.Ε (ημερομηνία σύμβασης 24.03.2008), Γιώργος Τσώνης (ημερομηνία σύμβασης 
24.03.2008) με σκοπό τη διαμεσολάβηση για την ανεύρεση πελατών και την προώθηση των 
πωλήσεων των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι συμβάσεις έχουν ετήσια διάρκεια και δυνατότητα 
ανανέωσης για αόριστο χρόνο μετά τη λήξη τους.  

• Σύμβαση μεταπώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού αόριστης διάρκειας, οι 
σημαντικότερες εκ των οποίων με τις εταιρίες Media Markt TV, Πλαίσιο, DSGI SOUTH-EAST 
EUROPE AEBE (Κωτσόβολος-Dixons) με σκοπό την προώθηση στους τελικούς 
χρήστες/πελάτες των υπηρεσιών της HΟL.  

 

 

Συμβάσεις με Intracom Holdings  
H προ συγχώνευσης HOL τον Απρίλιο 2007 σύναψε συμφωνία με την Intracom Holdings 
συνολικής αμοιβής € 1 εκατ. (Ημερομηνία σύμβασης: 02/04/2007 η οποία τέθηκε σε ισχύ 
αναδρομικά από 01/01/2007 με διάρκεια έως 31/12/2007). Σύμφωνα με τη σύμβαση, η εταιρία 
Intracom Holdings ανέλαβε να παρέχει υπηρεσίες γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανογραφικής και διοικητικής 
υποστήριξης στην προ συγχώνευσης ΗΟL. Την 25.06.2008 υπεγράφη νέα παρόμοια σύμβαση 
μεταξύ της Εταιρίας και της Intracom Holdings συνολικής αμοιβής € 380 χιλ. και ισχύ έως την 
31.12.2008. 
 
Αντίστοιχα, η εταιρία ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. τον Μάιο 2007 σύνηψε συμφωνία με 
την Intracom Holdings συνολικής αμοιβής € 625 χιλ. (Ημερομηνία σύμβασης: 14/05/2007 η 
οποία τέθηκε σε ισχύ αναδρομικά από 02/05/2007 με διάρκεια έως 31/12/2007). Σύμφωνα με τη 
σύμβαση, η εταιρία Intracom Holdings ανέλαβε να παρέχει υπηρεσίες γενικής διοίκησης, 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
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μηχανογραφικής και διοικητικής υποστήριξης στην εταιρία ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
Επιπλέον στις 25.06.2008 η εταιρία Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ σύνηψαν νέα παρόμοια 
σύμβαση με την Intracom Holdings συνολικής αμοιβής € 570 χιλ. με διάρκεια έως την 
31/12/2008, σύμφωνα με την από 15.09.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ. 
 
 
Συμβάσεις δανείων 
 
Η Εταιρία την 23.10.2008 προχώρησε στη σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 
συνολικού ύψους έως € 144,5 εκατ., με σκοπό κυρίως την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 
δανεισμού. Οι κυριότεροι όροι του εν λόγω δανείου συνοψίζονται  παρακάτω:  
 
Τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK EFG TELESIS FINANCE AEΠΕΥ, MILLENIUM, 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Ποσό δανείου € 144,5 εκατ. 
Διάρκεια 72 μήνες (αποπληρωμή 1ης δόσης μετά από 30 μήνες) 
Εγγυητής Intracom Holdings 
Εξασφαλίσεις Ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» κυριότητας του Εκδότη 
Ενέχυρο και εκχώρηση των απαιτήσεων του Εκδότη από τον Ενεχυρασμένο 
Λογαριασμό του Δανείου. Στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό θα κατατίθεται: (ι) τα 
μερίσματα των ενεχυρασμένων μετοχών, (ιι) τυχόν εναπομείναν ποσό από την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μετά την χρηματοδότηση του 
επενδυτικού του σχεδίου και (ιιι) το προϊόν τυχόν μεταβίβασης των μετοχών 
κυριότητας της Εταιρίας σε περίπτωση απόσχισης κλάδου του Εκδότη 
εκδόσεως της εταιρίας στην οποία εισφέρεται ο κλάδος. 

Παρατηρήσεις - Όρος του δανείου είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με 
καταβολή μετρητών ύψους τουλάχιστον € 100.000.000, με σκοπό τη 
χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας, η οποία αύξηση έπρεπε 
να είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2008.- Άλλοι όροι του δανείου 
περιλαμβάνουν ποσοτικά κριτήρια σε σχέση με λειτουργικά μεγέθη και 
χρηματοικονομικούς δείκτες 

 
Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τον όρο του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου  περί αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου, η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σε χρόνο 
μεταγενέστερο του οριζομένου από τη σύμβαση ενώ υπολείπεται του ελάχιστου ποσού καθώς 
ανέρχεται σε € 50,7 εκατ. Η Εταιρία έχει αιτηθεί την τροποποίηση του ανωτέρω όρου της 
σύμβασης. (βλ. κεφ.2. «Επενδυτικοί Κίνδυνοι «Η σύμβαση του κοινού ομολογιακού δανείου που 
σύναψε η Εταιρία την 23.10.2008 προβλέπει συγκεκριμένους όρους περί αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου που δεν ικανοποιούνται πλήρως») 
 
Η Εταιρία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει συμβάσεις πίστωσης μέσω ανοικτού 
αλληλόχρεου λογαριασμού και συμβάσεις κοινών ομολογιακών δανείων. Οι σημαντικότερες 
τραπεζικές συμβάσεις (άνω των  5 εκατ. έκαστη) παρατίθενται ακολούθως: 
 
 

• Την 27.04.2007, υπέγραψε σύμβαση πίστωσης μέσω ανοικτού αλληλόχρεου 
λογαριασμού με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ. Το όριο ανέρχεται σε € 7 εκατ. Η εν λόγω 
σύμβαση είναι με εγγύηση από την Intracom Holdings. 

 
• Την 22.03.2007, υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου με την EFG Eurobank 

Ergasias AE για συνολικό ποσό € 15 εκατ. Η εν λόγω σύμβαση είναι με εγγύηση από την 
Intracom Holdings. Σήμερα το υπόλοιπο ανέρχεται σε € 5 εκατ. 

 
• Την 29.10.1999, υπέγραψε σύμβαση πίστωσης μέσω ανοικτού αλληλόχρεου 

λογαριασμού με την EFG Eurobank Ergasias AE για συνολικό ποσό € 11 εκατ. Η εν λόγω 
σύμβαση είναι με εγγύηση από την Intracom Holdings. 
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3.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  
 

3.5.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Σύμφωνα με το άρθρο (1) του Καταστατικού, η επωνυμία της Εταιρίας είναι «HELLAS ONLINE 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο διακριτικός της τίτλος ορίσθηκε σε 
«HELLAS ONLINE», εφεξής “HELLAS ONLINE” ή η “Εταιρία” ή “HOL”.  
 
Η HOL δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ειδικότερα εγκαθιστά και εκμεταλλεύεται δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
παρέχει σχετικές υπηρεσίες (τηλεφωνίας και ευρυζωνικών συνδέσεων) και παράλληλα 
αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει συστήματα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) υψηλής 
τεχνολογίας. 
 
H HOL προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση της HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(εφεξής «προ συγχώνευσης HOL») από την ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(εφεξής «UNIBRAIN»), η οποία μετονομάστηκε σε «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». H συγχώνευση των εταιρειών UNIBRAIN και προ 
συγχώνευσης HOL εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-5397/2008 απόφασης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία στις 07.05.2008 καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών καθώς και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών  της Νομαρχίας Αθηνών.  Η UNIBRAIN 
συστάθηκε την 12 Μαρτίου του 1990 (ΦΕΚ 558/13.3.1990). Η εποπτεύουσα διοικητική Aρχή είναι 
το Υπουργείο Ανάπτυξης  και ο Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (Αρ. Μ.Α.Ε.) είναι 
21328/06/Β/90/13. Οι μετοχές της UNIBRAIN διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από τον Απρίλιο του 
2001 ενώ οι μετοχές της HOL (της εταιρίας που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης) από τον Ιούνιο του 2008. 
 
Η έδρα και τα γραφεία της HOL έως την από 21.04 2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της ήταν στο Δήμο Παιανίας Αττικής, στο 19,5 χλμ της Λεωφ. Μαρκόπουλου, Παιανία Τ.Κ. 19002.  
Με την από 21.04.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 2 του Καταστατικού της και ως έδρα της Εταιρίας ορίστηκε 
πλέον ο Δήμος Αθηναίων, με διεύθυνση γραφείων στην Αδριανείου 2 και Παπαδά, Τ.Κ. 115 25 
(τηλ. 213 000 4000). 
 
Η διάρκεια της HOL έχει ορισθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2100, με ημερομηνία έναρξης την 
ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα Αρχή της 
διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της HOL και την έγκριση του 
καταστατικού της. 
 

3.5.2 Σύντομο Ιστορικό  
 
Πρώην UNIBRAIN 
 
Η UNIBRAIN ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1990. Σκοπός της UNIBRAIN ήταν η παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων και ειδικότερα στους τομείς της 
τυπογραφίας, της εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, της έντυπης διαφήμισης και εν γένει 
στις εκδόσεις βιβλίων/εντύπων. 
 
Από το 1997, η UNIBRAIN εισήλθε σε νέες αγορές και αποτέλεσε ενεργό μέλος της Ένωσης του 
πρωτοκόλλου 1394, συνάπτοντας συνεργασία με εταιρίες όπως η Texas Instruments, Philips, 
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Siemens και Rockwell Collins προωθώντας άδειες λογισμικού 1394 και πωλώντας τα προϊόντα 
της μέσω των καταστημάτων Apple. 
 
Μεταξύ 1998 και 2003, η UNIBRAIN ξεκίνησε την παροχή μιας σειράς προϊόντων υλικού και 
λογισμικού πρωτοκόλλου 1394 (βλ. κεφ 3.5.5.11 «Επιχειρηματική μονάδα πολυμέσων 
UNIBRAIN») και από το 2004 έως το 2007 την παροχή μιας σειράς προϊόντων υλικού και 
λογισμικού πρωτοκόλλου 1394β, αναβαθμισμένη έκδοση του πρωτοκόλλου 1394. Το 2004 η 
UNIBRAIN εισήλθε στην αγορά πολύμεσων προσφέροντας το iZak, μια φορητή συσκευή 
αποθήκευσης και αναπαραγωγής πολυμέσων που μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικλό υπολογιστή με σκοπό την αποθήκευση ψηφιακού υλικού (μουσική, ταινίες, 
φωτογραφίες και αρχεία υπολογιστή). Η UNIBRAIN διακρίθηκε για το iZak™, με το βραβείο “The 
Best of RetailVision Awards”™ στην έκθεση RetailVision Europe 2004 για προϊόντα Hardware, 
που έλαβε χώρα στο Μόναχο της Γερμανίας. 
 
Τον Μάρτιο του 2000, η UNIBRAIN ίδρυσε θυγατρική στις Η.Π.Α. με την επωνυμία UNIBRAIN 
Inc. Η έδρα της θυγατρικής εταιρίας βρίσκεται στην περιοχή San Ramon (2420 Camino Ramon, 
Suite 121, San Ramon CA 94583), στην ευρύτερη περιοχή της Σίλικον Βάλλεϋ (Silicon Valley) 
στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η θυγατρική άρχισε να λειτουργεί επίσημα από την 
1/9/2000. Την ίδια χρονιά η Intracom Holdings εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της UNIBRAIN. 
 
Οι μετοχές της UNIBRAIN εισήχθησαν στο Χ.Α. 30 Απριλίου του 2001. H διαπραγμάτευση των 
μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης της Unibrain και ΗΟL ξεκίνησε την 
18.06.2008. 
 
Προ συγχώνευσης HOL 
 
Η προ συγχώνευσης HOL προέκυψε το 2000 από τη συγχώνευση με απορρόφηση της HELLAS 
ON LINE A.E. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” από την Com-Quest Computers & 
Telecommunications Α.Ε. (θυγατρική της Infoquest). Η Com-Quest Computers & 
Telecommunications Α.Ε. είχε ιδρυθεί το 1988, ενώ η HELLAS ON LINE A.E. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” το 1993. Το 2001 την προ συγχώνευσης HOL εξαγόρασε η τράπεζα EFG 
Eurobank Ergasias και ξεκίνησε την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
σύνδεσης στο διαδίκτυο για εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα. 

Τον Ιανουάριο του 2006, η Intracom Holdings απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
προ συγχώνευσης HOL. Το Νοέμβριο του 2006, η προ συγχώνευσης HOL προχώρησε στην 
εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. με 
τίμημα εξαγοράς € 46,3 εκατ. και επιπλέον € 0,7 εκατ. έξοδα κτήσης (συνολικά € 47 εκατ.). Η 
εξαγορά, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2007, προσέφερε στην προ συγχώνευσης HOL ένα 
επιπρόσθετο δίκτυο κορμού οπτικών ινών και δίκτυο πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής μήκους περίπου 600 χλμ (το οποίο η προ συγχώνευσης HOL εκτιμά ότι θα απαιτούσε 
τρία περίπου χρόνια για να το αναπτύξει με δικούς της πόρους). Ως αποτέλεσμα, το συνολικό 
δίκτυο κορμού οπτικών ινών και δίκτυο πρόσβασης της προ συγχώνευσης HOL στην Αττική 
ανήλθε σε 800 χλμ περίπου. Με το δίκτυο της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. η προ συγχώνευσης 
HOL συνδέθηκε με 50 επιπλέον τοπικά κέντρα του ΟΤΕ παρέχοντας στους πελάτες λιανικής και 
τους εταιρικούς πελάτες προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες ADSL2+. Με την εξαγορά αυτή, η 
προ συγχώνευσης HOL απέκτησε στην περιοχή της Αττικής το εταιρικό πελατολόγιο της 
εξαγοραζόμενης και μπορεί να παρέχει στις επιχειρήσεις υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλών 
ταχυτήτων, κάτι που είναι εφικτό λόγω της εγγύτητας του δικτύου κορμού, όπως metro Ethernet, 
εκμισθωμένες γραμμές, FTTB και SHDSL. 

Το 2007, η προ συγχώνευσης HOL ξεκίνησε μια σειρά από ενέργειες με σκοπό την ανάπτυξή 
της. Τον Ιούνιο του 2007, πραγματοποίησε αλλαγή της εταιρικής της ταυτότητας με σκοπό την 
υιοθέτηση μιας πιο μοντέρνας και δυναμικής ταυτότητας παρουσιάζοντας τα προϊόντα 
περισσότερο φιλικά για τους τελικούς χρήστες. Στην συνέχεια η προ συγχώνευσης HOL εισήγαγε 
την υπηρεσία douple-play, που αποτελεί και το κύριο προϊόν της. 
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Τον Ιούνιο 2007, η προ συγχώνευσης HOL προχώρησε στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με 
την Vodafone Ελλάς, βάσει των οποίων η προ συγχώνευσης HOL παρέχει στη Vodafone Ελλάς 
σειρά υπηρεσιών χονδρικής. Σε συνέχεια της εισαγωγής της υπηρεσίας double –play στην αγορά, 
το Φεβρουάριο του 2008 η HOL εισήλθε και στην παροχή υπηρεσιών απλής σταθερής 
τηλεφωνίας σε πελάτες λιανικής. Η Εταιρία, πρώτη, τον Μάιο του 2008, διέθεσε επιδοτούμενες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες στην περιφέρεια (μέσω του έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας), με 
αφετηρία την κεντρική Ελλάδα.  

 

3.5.3  Επιχειρηματικά Πλεονεκτήματα   
 
Η Εταιρία πιστεύει ότι έχει αναπτύξει κάποια κύρια επιχειρηματικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουν 
συμβάλει στην ανάπτυξή της έως σήμερα και ενδεχομένως να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της στο μέλλον. Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 
Εκτενές ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών. Το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο η Εταιρία 
συνεχίζει να επεκτείνει και να αναβαθμίζει έχει σύμφωνα με στοιχεία της 30/09/2008 συνολικό 
μήκος 3.451 χλμ. παρέχοντας κάλυψη για τις μεγαλύτερες περιοχές της Ελλάδας, 
περιλαμβάνοντας 886 χλμ. δικτύου μεταγωγής κορμού και πρόσβασης οπτικών ινών σε αστικά 
κέντρα όπως στην Αττική (το οποίο εκτείνεται κατά μήκους της Αττικής Οδού και των κύριων 
οδών στην Αττική), στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στο Βόλο, στα 
Ιωάννινα, στην Καβάλα, στο Ηράκλειο, στη Βέροια, στην Τρίπολη, στη Χαλκίδα και την Πάτρα, 
καλύπτοντας σημαντικά μέρη των μεγαλύτερων πόλεων και συνδέει τα σημεία παρουσίας της 
Εταιρίας στην Ελλάδα. Το δίκτυο οπτικών ινών της Εταιρίας παρέχει υψηλής χωρητικότητας 
σύνδεση μεταξύ των κέντρων τηλεπικοινωνιακών υποδομών (data centres) της Εταιρίας και των 
κτιρίων των κόμβων του εθνικού παρόχου (ΟΤΕ), επιτρέποντας την αποτελεσματική από άποψη 
κόστους διασύνδεση με υψηλές χωρητικότητες προς τα σημεία ΑΠΤΒ (LLU) της, χωρίς να 
απαιτείται η μίσθωση ιδιαίτερα σημαντικής χωρητικότητας από τον ΟΤΕ, ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις επιτρέπει στην Εταιρία να εκμισθώσει αδιάθετη χωρητικότητα σε άλλους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Ελλάδα ή διεθνώς. Καθώς υπάρχουν υψηλά κόστη 
μίσθωσης χωρητικότητας από τον ΟΤΕ, τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτρέπουν στην Εταιρία να 
αυξήσει τα έσοδά της και να βελτιώσει την ευρυζωνική διείσδυση,  ενώ ταυτόχρονα συμβάλουν 
στη συγκράτηση λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται με τη χωρητικότητα, συμβάλλοντας έτσι 
στη βελτίωση των μικτών περιθωρίων. Επιπλέον, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών βελτιώνει την 
ικανότητα της Εταιρίας να ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών της και να διαχειρίζεται πιο 
αποδοτικά τις σχέσεις της με τους πελάτες. 
 
Προηγμένη ΑΠΤΒ στις κύριες μητροπολιτικές περιοχές: Την 30/9/2008 η Εταιρία είχε 
εγκαταστήσει τις υποδομές της σε 150 τοπικά κέντρα του ΟΤΕ (204 στις 31.12.2008) με δυνότητα 
εξυπηρέτησης 262.000 συνδρομητικών γραμμών (last-mile) με άμεση εκμετάλλευση τις 191.420 
συνδρομητικές γραμμές. Με τη συνεγκατάσταση στους κόμβους του ΟΤΕ καθώς και με και την 
ΑΠΤΒ, η Εταιρία βελτιώνει την ικανότητά της να παρέχει ένα ευρύ φάσμα τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες και να ελέγχει τη μεταξύ τους σχέση, χωρίς να εξαρτάται από 
τον εθνικό πάροχο. Συνεπώς, με την αυξημένη δυνατότητα της Εταιρίας να ελέγχει την ποιότητα, 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις τιμές των προϊόντων της, είναι σε καλύτερη θέση να 
ανταγωνιστεί για την απόκτηση νέων και τη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών. Επιπλέον, 
λόγω των υψηλότερων περιθωρίων που δύνανται να επιτευχθούν με την παροχή των υπηρεσιών 
μέσω αδεσμοποίητων γραμμών συγκριτικά με τις μισθωμένες γραμμές από τον ΟΤΕ, η ΑΠΤΒ 
αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας. 
 
Έμπειρο διοικητικό προσωπικό και ευέλικτη οργανωτική δομή: Η νέα διοικητική ομάδα της 
Εταιρίας, η οποία ορίστηκε στις αρχές του 2008, διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο 
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα  (βλέπε κεφ. 3.12 «Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα 
και Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη»). Από τις αρχές του 2008, η διοικητική ομάδα της Εταιρίας έχει 
εφαρμόσει μία επίπεδη και ευέλικτη οργανωτική δομή, με το ανώτερο διοικητικό προσωπικό να 
αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο με σκοπό τη διασφάλιση της ευελιξίας και της 
εξοικονόμησης χρόνου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, από τις αρχές του 2008, 
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η ομάδα διοίκησης της Εταιρίας έχει εφαρμόσει μέτρα τα οποία έχουν συμβάλλει σημαντικά στη 
μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης ως ποσοστό των εσόδων σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και έχουν βελτιώσει τους δείκτες 
παραγωγικότητας (KPIs) αναφορικά με την εξυπηρέτηση των πελατών όπως χρόνος αναμονής 
των τηλεφωνημάτων και δείκτης χαμένων κλήσεων. 
 
Υποστήριξη από τον κύριο μέτοχο: Ο κύριος μέτοχος, Intracom Holdings, στηρίζει ενεργά την 
Εταιρία μέσω των εταιριών του ομίλου. Οι εταιρίες που αποτελούν τον όμιλο Intracom 
ασχολούνται με δραστηριότητες συμπληρωματικές σε ορισμένες περιπτώσεις με εκείνες της 
Εταιρίας, όπως η κατασκευή υποδομών (ΙΝΤΡΑΚΑΤ) και η κατασκευή τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού (Intracom Telecom). Η Εταιρία πιστεύει, ότι μπορεί να επωφεληθεί από τις συνέργιες 
και τις οικονομίες κλίμακας με τις συνδεδεμένες εταιρίες του ομίλου Intracom Holdings, ιδιαίτερα 
σε τομείς όπως η κοινή προμήθεια εξοπλισμού, η υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού και 
η αξιοποίηση των εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων. Επίσης, η Intracom Holdings έχει 
εγγυηθεί το σύνολο των δανείων του Ομίλου της HOL. 
 

3.5.4 Στρατηγική 
 
Το όραμα της Εταιρίας είναι να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εναλλακτικό πάροχο σταθερών 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά. Η Εταιρία σχεδιάζει να αυξήσει τη 
συνδρομητική της βάση τόσο στο κομμάτι των ιδιωτών όσο και στο κομμάτι των εταιρικών 
πελατών με σκοπό την αύξηση των εσόδων της και την ισχυροποίηση της λειτουργικής της 
κερδοφορίας. Η Εταιρία σκοπεύει να πετύχει τους στόχους της μέσω της συνεχούς εφαρμογής 
του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξής της ως ακολούθως: 
 

• Ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας και σύνδεσής της με την ποιότητα των υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης των πελατών  

• Ενδυνάμωση και εστίαση των πωλήσεων και της διανομής  
• Βελτίωση και επέκταση του δικτύου και της ΑΠΤΒ 
• Στόχευση σε πρακτικές αποτελεσματικές από άποψη κόστους και αποδοτικότητας 

 
 
Ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας και σύνδεσής της με την ποιότητα των υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης των πελατών: Η Εταιρία σκοπεύει να επικεντρώσει τις ενέργειες μάρκετινγκ και 
δημοσιότητας στην ενδυνάμωση και επικοινωνία της εταιρικής της ταυτότητας με σκοπό την 
αναγνώρισή της στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών ως παρόχου που προσφέρει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών. Σκοπός της 
Εταιρίας είναι να επενδύει σημαντικούς πόρους και προσπάθεια για την ικανοποίηση των 
πελατών κυρίως μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της ανταπόκρισης των 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών με χαρακτήρα φιλικό προς τον πελάτη. Η Εταιρία σχεδιάζει 
να πετύχει τα παραπάνω ευθυγραμμίζοντας τους οργανωτικούς της στόχους με την ικανοποίηση 
των αναγκών των πελατών και αξιοποιώντας τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες, οι οποίες 
αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της εξυπηρέτησης των 
πελατών. 
 
Ενδυνάμωση και εστίαση των πωλήσεων και της διανομής: Η Εταιρία σχεδιάζει να συνεχίσει να 
αναπτύσσει και να προωθεί απλά, φιλικά προς τους πελάτες προϊόντα, καινοτόμα για την 
ελληνική αγορά και διαφοροποιημένα για τις διαφορετικές κατηγορίες πελατών. Η Εταιρία 
σκοπεύει να συνεχίσει να διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με έμφαση στην ποιότητα 
των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η Εταιρία σχεδιάζει να ενδυναμώσει 
και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και της διανομής με την ενίσχυση των 
κατάλληλων δικτύων διανομής, τα οποία διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πελατών και βάσει των 
συνθηκών αγοράς. Συγκεκριμένα, για τους ιδιώτες πελάτες η Εταιρία επικεντρώνεται σήμερα στις 
πωλήσεις μέσω call centers (εξερχομένων και εισερχομένων κλήσεων), με σκοπό την αξιοποίηση 
του ρυθμού ανάπτυξης που αναμένεται στην αγορά ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα την αντίστοιχη 
περίοδο. Στη συνέχεια, η Εταιρία στοχεύει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την αύξηση των 
πωλήσεων μέσω διαδικτύου, συνεχίζοντας να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών 
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εισερχόμενων κλήσεων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Επιπλέον, η Εταιρία 
στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες μέσω των κατάλληλων δικτύων 
πωλήσεων και διανομής για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία εταιρικών πελατών, με κύριο στόχο 
την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας από άποψη κόστους. 
 
Βελτίωση και επέκταση του δικτύου και της ΑΠΤΒ: Η Εταιρία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές 
επενδύσεις και θα συνεχίσει να επενδύει στην επέκταση και στην αναβάθμιση του μητροπολιτικού 
και του εθνικού δικτύου κορμού οπτικών ινών και στην αύξηση του αριθμού των ΑΠΤΒ, με σκοπό 
την αύξηση της πληθυσμιακής της κάλυψης. Η Εταιρία πιστεύει ότι η επέκταση του δικτύου και 
των ΑΠΤΒ θα της δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης και της 
υποστήριξης περαιτέρω υπηρεσιών όπως το IPTV και τις προηγμένες υπηρεσίες πολυμέσων. 
Επιπλέον, η αυξανόμενη στήριξη της Εταιρίας στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της θα της 
δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της εξάρτησής της από τον ΟΤΕ για τις υπηρεσίες 
χονδρικής, όπως μισθωμένες γραμμές, με αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους και 
την αύξηση του μικτού περιθωρίου. Επίσης, θα της δώσει την ευκαιρία δημιουργίας νέων εσόδων 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες χονδρικής σε άλλους εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους. 
 
Στόχευση σε πρακτικές αποτελεσματικές από άποψη κόστους και αποδοτικότητας: Η Εταιρία 
σκοπεύει να συνεχίσει να βελτιώνει τη διάρθρωση των δαπανών με σκοπό τη συγκράτηση του 
λειτουργικού κόστους και τον περιορισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. Ο κύριος στόχος της 
Εταιρίας είναι η αναδιοργάνωση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών με σκοπό την αύξηση της 
λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη μείωση των σχετικών δαπανών. Η Εταιρία σχεδιάζει να 
επιτύχει το στόχο της μέσω της υιοθέτησης των καλύτερων πρακτικών της αγοράς όσον αφορά 
στις εσωτερικές της διαδικασίες, περιλαμβάνοντας όσον αφορά στις επενδυτικές δαπάνες και τη 
διαδικασία προμηθειών, την αξιοποίηση της επίπεδης και ευέλικτης διοικητικής δομής, την 
ομαλοποίηση του κόστους των εργαζομένων και την επένδυση και εφαρμογή προηγμένων και 
αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων. 
 

3.5.5 Αντικείμενο Δραστηριότητας  
 
Η Εταιρία διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
καλύπτωντας πλήρως τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων όπως σύνδεση στο διαδίκτυο, 
σταθερή τηλεφωνία,  υπηρεσίες διασύνδεσης και άλλες υπηρεσίες.  
 
Η Εταιρία προσφέρει στους οικιακούς χρήστες υπηρεσίες double-play, υπηρεσίες πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, σταθερή τηλεφωνία και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ενώ έχει ήδη αρχίσει η 
πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας hol iptv. Επιπλέον, η HOL προσφέρει στους εταιρικούς 
πελάτες ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων, όπως σύνδεση στο διαδίκτυο, μισθωμένες 
γραμμές, υπηρεσίες MPLS VPN και data center, καθώς και υπηρεσίες χονδρικής σε άλλους 
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η HOL επίσης παρέχει στη Vodafone Ελλάς 
υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεφωνίας χονδρικώς (βλ. κεφ 3.5.5.5 «Συνεργασία με τη 
Vodafone»). 
 
3.5.5.1 Η στρατηγική της HOL για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

Η στρατηγική για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες προς ιδιώτες πελάτες βασίζεται σε συνδυασμένες 
προσφορές προστιθέμενης αξίας όπως double-play, σχεδιασμένες έτσι ώστε να ικανοποιούν τις 
ανάγκες των πελατών με μία γκάμα υπηρεσίων που να είναι απλές και ξεκάθαρες στον πελάτη. Η 
HOL εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών double-play σε περιοχές με ΑΠΤΒ. 
 
Η στρατηγική για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες προς εταιρικούς πελάτες βασίζεται στην ποιότητα 
του δικτύου σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό ολοκληρωνένων λύσεων. Αυτό αφορά κυρίως τις 
Μεγάλες Επιχειρήσεις και λιγότερο τις μικρομεσαίες οι οποίες συνήθως ικανοποιούν τις ανάγκες 
τους με τα «τυποποιημένα» προϊόντα της HOL. 
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3.5.5.2 Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Προϊόντα και Υπηρεσίες προς Ιδιώτες Πελάτες  

Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Με την υπηρεσία hol adsl η Εταιρία προσφέρει στους οικιακούς χρήστες ευρυζωνική σύνδεση στο 
Διαδίκτυο σε ελκυστικές τιμές. Επίσης η Εταιρία συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες dial-up 
σύνδεσης στο Διαδίκτυο.  

Ακολούθως παρατίθενται τα πακέτα ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο: 

• Hol adsl : η εν λόγω πρόταση ευρυζωνικής σύνδεσης απευθύνεται σε πελάτες με ανάγκες 
γρήγορης σύνδεσης. Περιλαμβάνει δωρεάν modem/router και δωρεάν λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email account) ενώ ο πελάτης δεν απαιτείται να πληρώνει τέλος 
ενεργοποίησης στην Εταιρία . Διατίθενται δύο πακέτα HOL adsl: 

• HOL aDSL Internet @6Mbps: Το πακέτο αυτό προσφέρει, βάσει μηνιαίας σταθερής 
χρέωσης, σύνδεση στο Διαδίκτυο με ταχύτητες έως 6Mbps και αποτελεί την αρχική 
πρόταση της Εταιρίας για πελάτες με την βασική ανάγκη χρήσης του διαδικτίου.  

• HOL aDSL Internet @24Mbps:  Το πακέτο αυτό προσφέρει, βάσει μηνιαίας σταθερής 
χρέωσης, σύνδεση στο Διαδίκτυο με ταχύτητες έως 24Mbps και αποτελεί την πρόταση 
της εταιρείας για χρήστες με αυξυμένες ανάγκες χρήσης του διαδικτίου. 

• Επιπλέον, η Εταιρία προσφέρει τα ανωτέρω πακέτα σε μαθητές και σπουδαστές σε ειδικές 
χαμηλές τιμές με το «HOL ΑDSL University». Σημειώνεται ότι το HOL ADSL University 
προσφέρεται σε συνεργασία με τη κυβερνητική πρωτοβουλία «Δίοδος» η οποία αποσκοπεί 
στην πρόσβαση των Ελλήνων μαθητών και σπουδαστών στο Διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. 

Οι υπηρεσίες hol adsl προσφέρονται μέσα από ιδιόκτητο δίκτυο Μεριζόμενης Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης Τοπικού Βρόχου (SLLU) που διαθέτει η Εταιρία σε σημαντικές μητροπολιτικές 
περιοχές της Ελλάδας, ενώ σε περιοχές της επικράτειας που δεν καλύπτονται από το ιδιόκτητο 
δίκτυό της προσφέρονται ως “mirror” προϊόντα στην ίδια τιμή μέσω Bitsream ADSL σε 
χαμηλότερες όμως ταχύτητες. 

Τηλεφωνία 

Το Φεβρουάριο του 2008 η Εταιρία ξεκίνησε να προσφέρει υπηρεσίες σταθερής φωνητικής 
τηλεφωνίας τόσο μέσω του ιδιόκτητου δικτύου όσο και μέσω προεπιλογής φορέα (CPS). 

•    HOL telephony: Η υπηρεσία παρέχεται σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμο δίκτυο ΑΠΤΒ, 
προσφέρει στον πελάτη την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας χωρίς μηνιαία χρέωση παγίου 
ΟΤΕ. Ο πελάτης πληρώνει μία μηνιαία σταθερή χρέωση για απεριόριστες αστικές, 
υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις σε 26 προορισμούς καθώς επίσης και 60 λεπτά προς όλα τα  
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η υπηρεσία απευθύνεται σε πελάτες που κάνουν σημαντική 
χρήση σταθερής τηλεφωνίας και δεν χρειάζονται υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

• Carrier Pre-selection services: Σε περιοχές όπου η Εταιρία δεν έχει προχωρήσει σε 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση Τοπικού Βρόχου (LLU), οι πελάτες μπορούν να γίνουν 
συνδρομητές είτε μέσω πακέτου χρέωσης ανά χρόνο ομιλίας είτε μέσω πακέτου 
απεριόριστων κλήσεων για αστικές και υπεραστικές κλήσεις με σταθερή μηνιαία συνδρομή, 
ενώ οι διεθνείς κλήσεις και οι κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα χρεώνονται βάσει του χρόνου 
ομιλίας. Καθώς η σύνδεση του τελικού χρήστη ελέγχεται από τον ΟΤΕ, ο πελάτης 
«προεπιλογής» είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει πάγιο στον ΟΤΕ.  

HOL DoublePlay 
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Η υπηρεσία hol double play αποτελεί την κύρια υπηρεσία της Εταιρίας, και συνδυάζει την παροχή 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Απευθύνεται σε 
νοικοκυριά τα οποία απαιτούν υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο και σταθερή τηλεφωνία. 
Η Εταιρία προσφέρει δύο πακέτα υπηρεσιών DouplePlay προκειμένου να καλύψει τις 
διαφορετικές ανάγκες της αγοράς. 

• HoL DoublePlay @6Mbps & “PaG” Telephony: το πακέτο αυτό προσφέρει, βάσει μηνιαίας 
σταθερής χρέωσης, ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο έως 6Mbps και σταθερή τηλεφωνία με 
αστική χρονο-χρέωση  τόσο για αστικές, όσο και για υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις σε 38 
προορισμούς. Το προϊόν αυτό αποτελεί μια αρχική πρόταση σύνδεσης που απευθύνεται σε 
νέους πελάτες DouplePlay.  

• HoL DoublePlay @24Mbps & Unlimited Telephony: το πακέτο αυτό, βάσει μηνιαίας σταθερής 
χρέωσης, προσφέρει υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο έως 24Mbps και σταθερή 
τηλεφωνία για απεριόριστες αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις σε 26 προορισμούς και 
60 λεπτά προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.  

Οι υπηρεσίες doublePlay προσφέρονται μέσα από το ιδιόκτητο δίκτυο Πλήρους Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης Τοπικού Βρόχου (LLU) που διαθέτει η Εταιρία σε σημαντικές μητροπολιτικές 
περιοχές της Ελλάδας, ενώ σε περιοχές της επικράτειας που δεν καλύπτονται από το ιδιόκτητο 
δίκτυό της προσφέρονται ως “mirror” προϊόντα στην ίδια τιμή μέσω προεπιλογής φορέα και 
Bitsream ADSL σε χαμηλότερες όμως ταχύτητες. Τα πακέτα DoublePlay περιλαμβάνουν δωρεάν 
wifi modem/router και δωρεάν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email account). Ο 
πελάτης δεν απαιτείται να καταβάλει τέλος ενεργοποίησης στην Εταιρία ενώ δεν χρεώνεται με 
πάγιο ΟΤΕ. Τα πακέτα DoublePlay μπορούν να συνδυασθούν και με τις υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας που διαθέτει η Εταιρία. 

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 

Η Εταιρία προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας τόσο στους πελάτες λιανικής όσο και στους 
εταιρικούς πελάτες της οι οποίες μπορούν να προστεθούν στα πακέτα σύνδεσης DoublePlay, 
HOL DSL καθώς και σε άλλα πακέτα σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Οι εν λόγω υπηρεσίες, που 
απευθύνονται σε πιο απαιτητικούς χρήστες του Διαδικτύου, είναι οι ακόλουθες: 

• Φωνητική τηλεφωνία μέσω Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου / Voice over IP (VoIP) services: Αυτή 
η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα σε πελάτες να κάνουν αστικές, υπεραστικές και διεθνείς 
κλήσεις μέσω του διαδικτύου με χαμηλές χρεώσεις. Κάθε λογαριασμός VoIP συνοδεύεται 
από τηλεφωνικό αριθμό ώστε να είναι δυνατές οι εισερχόμενες κλήσεις. Οι υπηρεσίες VoIP 
απευθύνονται στους πελάτες της Εταιρίας που είναι ήδη χρήστες ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

• Web hosting: Η Εταιρία παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων στο 
Διαδίκτυο. Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την έκδοση ενός domain name (είτε νέου είτε 
από μεταφορά), χωρητικότητα σε δίσκο φιλοξενίας (hosting disk space) εύρους 50 ή 100 ΜΒ 
με δυνατότητα επιπλέον επέκτασης, απεριόριστους λογαριασμούς ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email accounts) και online στατιστικά δεδομένα της ιστοσελίδας. 

• Domain registration: Η Εταιρία παρέχει στους πελάτες της είτε μεμονωμένες υπηρεσίες 
καταχώρησης ονομάτων διαδικτυακού χώρου (domain name registration) είτε συνδυασμένες 
με διάφορες υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδας (web hosting). Η Εταιρία καταχωρεί ονόματα 
διαδικτυακού χώρου με κατάληξη .gr και .eu. Κάθε υπηρεσία καταχώρησης ονομάτων 
διαδικτυακού χώρου συνοδεύεται από απεριόριστους λογαριασμούς ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email accounts). Η κατάληξη “.gr” καταχωρείται για 24 μήνες ενώ η “.eu” για 
12 μήνες. 

• PC security:  Η Εταιρία παρέχει στους πελάτες της δύο διαφορετικά πακέτα υπηρεσιών 
προστασίας Η/Υ σε συνεργασία με την PANDA Security. Οι υπηρεσίες προστασίας Η/Υ 
παρέχονται είτε μέσω αγοράς του νέου πακέτου  είτε ως αποτέλεσμα αναβάθμισης σε πακέτο 
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HOL DSL. Το πακέτο που προσφέρει η Εταιρία στους πελάτες της και αφορά την προστασία 
Η/Υ από ιούς (“PC antivirus” package) περιλαμβάνει λογισμικό antivirus, personal firewall, 
anti-spyware και anti-phishing. Το πακέτο «ολοκληρωμένης προστασίας Η/Υ» προσφέρει 
προστασία “PC antivirus”, και λογισμικό anti-spamming και parental control.  

IPTV  

H Εταιρία προσφέρει ήδη πιλοτικά υπηρεσίες IPTV & Video on Demand (VoD). H υπηρεσία 
παρέχεται σε επιλεγμένους υφιστάμενους συνδρομητές HoL DoublePlay (@24Mbps), ενώ 
σύντομα, θα παρέχεται σε οποιονδήποτε νέο ή υφιστάμενο συνδρομητή της. Η υπηρεσία hol tv 
λειτουργεί πάνω από την υφιστάμενη ευρυζωνική γραμμή και παρέχει στο συνδρομητή της HOL 
υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος, Video on demand και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

 
Προϊόντα και Υπηρεσίες προς εταιρικούς πελάτες 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία στους εταιρικούς πελάτες της είναι οι ακόλουθες: 

• Business Double Play: Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν απεριόριστη σταθερή τηλεφωνία προς 
εθνικούς προορισμούς σε συνδυασμό με γρήγορο aDSL internet (12 Mbps και 24 Mbps) για 
εταιρικούς πελάτες. Σε σχέση με την οικιακή υπηρεσία, το εταιρικό πακέτο Double play 
περιλαμβάνει QoS (στοιχεία ποιότητας υπηρεσιών). Στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας οι 
πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 2,4 ή 6 ταυτόχρονα τηλεφωνικών γραμμών με 
απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις. Όσον αφορά τις υπηρεσίες Internet παρέχει, 
ασφάλεια και επιπρόσθετα στοιχεία όπως 8 σταθερές IP διευθύνσεις, απεριόριστες 
διευθύνσεις εταιρικών email, email space, domain name, web hosting, καλύπτοντας με τον 
τρόπο αυτό τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των επαγγελματιών (SoHo) και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 

• Business ADSL: Η υπηρεσία hol business adsl αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση για 
γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet με υψηλές ταχύτητες μέσω του ιδιόκτητου 
δικτύου της hellas online. Απευθύνεται σε ελεύθερους Επαγγελματίες και Μικρoμεσαίες 
Επιχειρήσεις και περιλαμβάνει Εγκατάσταση και διαχείριση ασύρματου δρομολογητή (wi-fi), 
Παροχή στατικών IP διευθύνσεων, υπηρεσίες email & web hosting. 

• hol internet leased lines: Η hellas online προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πρόσβασης 
στο Internet μέσω μισθωμένων γραμμών που απευθύνονται σε μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις, οι οποίες απαιτούν υψηλής ποιότητας επικοινωνία σε πραγματικά υψηλές 
ταχύτητες. 

 
• Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα/ Virtual Private Network (VPN): Η Εταιρία προσφέρει στους εταιρικούς 

πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις ιδεατών ιδιωτικών δικτύων βασισμένες σε υποδομές 
IP/MPLS με εγγυημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και υψηλή ασφάλεια. Η υλοποήση δικτύων 
VPN επιτυγχάνεται είτε μέσω μισθωμένων γραμμών είτε μέσω κυκλωμάτων ADSL, SHDSL, 
ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. H εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης τον 
σχεδιασμό του δικτύου, την παροχή και την συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού σε κάθε 
σημείο παρουσίας του πελάτη. Η Υπηρεσία VPN απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους σε ότι αφορά την μετάδοση δεδομένων αλλά 
και της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ γεωγραφικά διασκορπισμένων σημείων παρουσίας 
της επιχείρησης.  

 Μισθωμένες γραμμές (Leased lines): Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών  απευθύνονται σε 
επιχειρήσεις, οργανισμούς και παρόχους που επιθυμούν την παροχή καθαρής και υψηλής 
χωρητικότητας για τη διαφανή μετάδοση οποιουδήποτε τύπου κίνησης (δεδομένα, εικόνα, 
φωνή). Οι Υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

o Ενσύρματα Κυκλώματα Πρόσβασης Τεχνολογίας SHDSL  
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o Κυκλώματα Πρόσβασης Οπτικών Ινών τεχνολογίας SDH & Metro Ethernet 

o Υπηρεσίες E-Line, Ε-LAN  

o Υπηρεσίες Lambda.  

• Υπηρεσίες Data Center: Oι υπηρεσίες data center καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα 
εξειδικευμένων λύσεων που υλοποιούνται στα data centers της Εταιρίας. Περιλαμβάνουν 
υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting), υπηρεσίες Dedicated Server Hosting, Virtual 
Dedicated Server Hosting και co-location. Επίσης, η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες 
καταχώρησης ονομάτων διαδικτυακού χώρου (domain name registration) με κατάληξη .gr και 
.eu καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού δικτυακών χώρων. 

• Υπηρεσίες εταιρικής φωνητικής τηλεφωνίας (Business telephony): Η Εταιρία παρέχει  
υπηρεσίες φωνητικής σταθερής τηλεφωνίας προκειμένου να καλύψει ανάγκες εταιρικών 
πελατών καθώς και πελατών χονδρικής. Η Εταιρία παρέχει δύο πακέτα σε εταιρικούς 
πελάτες: 

o HOL Business Telephony PRI: στοχεύει μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρικούς 
πελάτες οι οποίοι έχουν ανάγκες για υψηλής ποιότητας τηλεφωνία. Το βασικό πακέτο 
περιλαμβάνει εκμισθωμένη γραμμή οπτικής ίνας SDH και εγκατάσταση. 

o HOL Business Telephony CPS: απευθύνεται σε μικρομεσαίες καθώς και σε μεγάλες 
επιχειρήσεις οι οποίες απαιτούν υπηρεσίες μέσω επιλογής ή προεπιλογής φορέα σε 
πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Δεν υπάρχει σταθερή μηνιαία συνδρομή ή κόστος 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ενώ η χρέωση γίνεται βάσει χρόνου ομιλίας 
ανάλογα με τον προορισμό κλήσης. Η εταιρική υπηρεσία HOL Business Telephony 
CPS εξυπηρετεί υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και φαξ επιχειρήσεων που έχουν 
υψηλό αριθμό εξερχομένων κλήσεων. 

Υπηρεσίες Carrier to Carrier 
 
Η hellas online προσφέρει σε κάθε τηλεπικοινωνιακό πάροχο τη δυνατότητα να απολαμβάνει 
ευέλικτες και προηγμένες υπηρεσίες τερματισμού φωνής προς όλους τους εθνικούς και διεθνείς 
προορισμούς, απευθείας ή μέσω της υπηρεσίας διαβίβασης transit.  
 
Η hellas online χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά ευέλικτο μοντέλο επιλογής δρομολόγησης κίνησης 
φωνής, προσφέροντας ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό συνδυασμό τιμών, ποιότητας και 
χωρητικότητας για τον τερματισμό σε όλους τους εθνικούς και διεθνείς προορισμούς. 
 
Χαρακτηριστικά  
 
• Υψηλής ποιότητας τερματισμός τηλεφωνικής κίνησης προς όλα τα εθνικά και διεθνή σταθερά 

δίκτυα και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.  
• Εξατομικευμένο και ευέλικτο μοντέλο προσφοράς τιμών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

παρόχου.   
• Διαπραγμάτευση κάθε είδους εμπορικής συμφωνίας ανταλλαγής κίνησης, από το 

παραδοσιακό bilateral agreement και τις ειδικές εκπτώσεις με κλείδωμα κίνησης έως τα 
imbalanced swaps. Δέσμευση χωρητικότητας ανά περίπτωση, βάσει συμφωνίας.  

• Προέλεγχος τερματισμού ανά προορισμό.  
• Υπηρεσία παροχής Γεωγραφικών και μη Γεωγραφικών Εθνικών αριθμών. 
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3.5.5.3 Branding και Marketing  

Η HOL ήταν από τους πρώτους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην Ελλάδα και συνεπώς η 
επωνυμία Hellas Online τυγχάνει υψηλής αναγνωρισημότητας από τους χρήστες του διαδικτύου. 
Η HOL στοχεύει να αξιοποιήσει την αναγνωρισημότητα της επωνυμίας της ώστε να 
ισχυροποιήσει την παρουσία της στην αγορά των λιανικών πωλήσεων και να προωθήσει τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Τον Ιούνιο 2007, πριν την προώθηση του προϊόντος Double Play, 
η Εταιρία προχώρησε σε αλλαγή της εταιρικής της ταυτότητας με ανασχεδιασμό του λογότυπου 
και των εταιρικών χρωμάτων υιοθετώντας μια ταυτότητα πιο μοντέρνα και δυναμική και 
παρουσιάζοντας τα προϊόντα περισσότερο φιλικά για τους τελικούς χρήστες. 

Η ΗOL επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ταύτιση της εταιρικής της ταυτότητας με την 
αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, στην ποιότητα των προϊόντων και 
υπηρεσιών της και την επέκταση του δικτύου της μέσω της καινούριας διαφημιστικής της 
καμπάνιας. Οι προσπάθειές της επίσης επικεντρώνονται στην ενημέρωση της αγοράς σχετικά με 
την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας λιανικής και χονδρικής, καθώς και 
αντίστοιχη, σύνδεση στο διαδίκτυο και υπηρεσίες double-play.  

Η επικοινωνία των προϊόντων της HOL γίνεται μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, τύπου, 
εξωτερικής διαφήμισης και διαδικτύου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, η Εταιρία έχει 
αναλάβει αθλητικές χορηγίες για να αναπτύξει περαιτέρω την αναγνωρισημότητα του σήματος 
“HOL”. Είναι χορηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ελλάδος και του Ελληνικού Κυπέλου 
(το οποίο μετονομάστηκε σε Κύπελλο hellas online) ενώ επίσης είναι χορηγός της ομάδας 
ποδοσφαίρου και της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. 

 

3.5.5.4 Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί δύο δίκτυα πωλήσεων και διανομής για να καλύψει την ελληνική αγορά, 
ένα για τους ιδιώτες πελάτες και ένα για τους εταιρικούς πελάτες. 

Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής για ιδιώτες πελάτες  

Η HOL μέχρι σήμερα προσέφερε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες πελάτες κυρίως 
μέσω δύο καναλιών, το τηλεφωνικό κέντρο εισερχομένων κλήσεων (εφεξής «inbound telesales») 
και τα καταστήματα λιανικής. Το 65% περίπου των πελατών από λιανικές πωλήσεις το 2007 και 
προήλθε από εισερχόμενες κλήσεις (οι πελάτες καλούν στα call centres για να κάνουν έναρξη ή 
να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους). Με σκοπό τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά η HOL 
επεκτείνεται στις πωλήσεις μέσω εξωτερικών συνεργατών με call centers (Telemarketing) τα 
οποία πραγματοποιούν εξερχόμενες κλήσεις με στόχο την πώληση πακέτων υπηρεσιών HOL και 
αναπτύσσει και τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Κατά το εννιάμηνο του 2008, το μεγαλύτερο μέρος 
των πωλήσεων προήλθε από το inbound telesales (42%), με σημαντικό ωστόσο μερίδιο των 
πωλήσεών της να προέρχεται από το outbound telemarketing (38%) και τις αλυσίδες λιανικής 
(20%). Σκοπός της HOL είναι η αξιοποίηση όλων των δικτύων διανομής και πωλήσεων της 
ελληνικής αγοράς με επικέντρωση στα πιο αποδοτικά και βέλτιστα από πλευράς κόστους. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, έως το 2010 η HOL έχει ως στόχο να αυξήσει τις πωλήσεις της μέσω 
διαδικτύου.  

Την 30.09.2008, το προσωπικό που απασχολείται στο τηλεφωνικό κέντρο πωλήσεων της HOL 
(telesales) εξυπηρετώντας πελάτες λιανικής ανήλθε σε 43 άτομα, 25 από τα οποία εξυπηρετούν 
τα τηλεφωνικά κέντρα για inbound telesales και οι υπόλοιποι λειτουργούν υποστηρικτικά στο 
δίκτυο πωλήσεων μέσω outbound telesales. Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με 
το δίκτυο πωλήσεων σε ιδιώτες πελάτες: 

• Inbound Telesales / πωλήσεις από εισερχόμενες κλήσεις: αποτελεί το κύριο κανάλι 
πωλήσεων λιανικής της HOL. Το τηλεφωνικό κέντρο εισερχομένων κλήσεων (inbound), το 
οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, δραστηριοποιείται 
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στην πώληση προϊόντων σε νέους πελάτες και παράλληλα εξυπηρετεί τους υφιστάμενους 
πελάτες για την αναβάθμισή τους σε νέα προϊόντα τα οποία καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες 
τους. Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00π.μ έως 
12.00μ.μ και τα Σαββατοκύριακα από 9.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ.  

• Outbound telesales / Πωλήσεις μέσω κλήσεων προς τους πελάτες: Με αυτό το κανάλι η HOL 
στοχεύει στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα καθώς η 
ελληνική αγορά για υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης και double-play αναμένεται να αυξηθεί 
πάνω από τα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη η HOL συνεργάζεται με 
μεγάλους και αναγνωρισμένους εξωτερικούς συνεργάτες και συμμετέχει στις διαδικασίες της 
επιλογής, πρόσληψης και της εκπαίδευσης του προσωπικού των συνεργατών αυτών. Η 
εκπαίδευση που παρέχει η HOL στο προσωπικό  χωρίζεται στο αρχικό στάδιο πριν την 
απασχόλησή τους στις πωλήσεις (προϊοντική και εκπαίδευση πωλήσεων) και κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας πωλήσεων, κάτι που συμβάλλει στην πώληση βάσει των κανόνων 
της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή. Στόχος η σωστή προώθηση των υπηρεσιών 
βάσει των αναγκών του πελάτη και η διασφάλιση της αξιοπιστίας της HOL ως σοβαρού 
πάροχου.  

• Πωλήσεις μέσω διαδικτύου: Η HOL την 1 Απριλίου 2008, δημιούργησε σελίδα στο 
διαδικτυακό της χώρο που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να εγγράφονται ηλεκτρονικά 
ως συνδρομητές των υπηρεσιών της. Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου ενσωματώνουν 
αυτόματο πιστοληπτικό έλεγχο ενώ η ύπαρξη αυτού του εναλλακτικού δικτύου πωλήσεων 
γίνεται γνωστή στους πελάτες μέσω των διαφημίσεων και των τηλεφωνικών κέντρων της 
HOL. 

• Καταστήματα λιανικής: Η HOL συνεργάζεται για την πώληση των προϊόντων της με 
καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων αλυσίδων 
καταστημάτων λιανικής στις τηλεπικοινωνίες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως 
Πλαίσιο, MediaMarktκαι Κωτσόβολος-Dixons, με τα οποία έχει συνάψει σύμβαση 
συνεργασίας, και μικρότερων ανεξάρτητων καταστημάτων λιανικής. Με στόχο την 
πανελλαδική κάλυψη με σημεία πώλησης, ακόμη και σε μικρές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, η 
HOL συνεργάζεται με μικρά καταστήματα τεχνολογίας και τοπικούς dealers συναφών 
υπηρεσιών (π.χ. πωλητές τηλεφωνικών κέντρων, πωλητές ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
πωλητές μηχανών γραφείου κ.λ.π.). Η HOL υποστηρίζει τα καταστήματα λιανικής που 
συνεργάζεται  με συνεχή εκπαίδευση, προώθηση πωλήσεων και κοινή διαφήμιση. Το δίκτυο 
αποτελείται από περίπου 450 καταστήματα - dealers σύμφωνα με τα στοιχεία της 30.09.2008 
και στόχος είναι να αυξηθούν περίπου κατά 100 έως το τέλος του 2008. 

Δίκτυο πωλήσεων για εταιρικούς πελάτες 

Η HOL παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στις επιχειρήσεις μέσω τριών δικτύων:  τμήμα 
εταιρικών πωλήσεων με προσωπικό 28 ατόμων την 30.09.2008, επιλεγμένους πιστοποιημένους 
συνεργάτες και συμβούλους πωλήσεων door to door. Παράλληλα, υπάρχει μια οκταμελής ομάδα 
η οποία παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στην ομάδα εταιρικών πωλήσεων. Η HOL 
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. 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. 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, μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το τμήμα 
πωλήσεων της HOL εδρεύει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.  Για την παροχή λύσεων 
επικοινωνίας 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 
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προτάσεις της στον πελάτη. Μολονότι η Εταιρία δεν προσφέρει πακέτα τυποποιημένων 
λύσεων σε εταιρικούς πελάτες, βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού διαφόρων τέτοιων 
πακέτων, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Επίσης η HOL παρέχει τυποποιημένες λύσεις επικοινωνίας που καλύπτουν τις ανάγκες των 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

• Πιστοποιημένοι συνεργάτες: η HOL αξιοποιεί πιστοποιημένους συνεργάτες, οι οποίοι 
προσφέρουν τις υπηρεσίες της HOL στο δικό τους πελατολόγιο, με σκοπό την πρόσβαση σε 
ένα μεγαλύτερο μερίδιο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την 30.09.2008, ο αριθμός των 
συνεργατών ανήλθε σε 15 και η ΗΟL εκτιμά ότι θα συμβάλουν στην επέκταση της 
γεωγραφικής κάλυψης της πελατειακής της βάσης. Η HOL παρέχει στους συνεργάτες συνεχή 
εκπαίδευση αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ώστε να είναι σε θέση να τα 
προωθούν σωστά. Το τμήμα πωλήσεων της Εταιρίας συνεργάζεται με τους πελάτες ώστε να 
είναι σε θέση να τους προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Οι 
πιστοποιημένοι συνεργάτες αμείβονται με σχήμα προμηθειών που βασίζεται στα έσοδα της 
εταιρίας που προέρχονται από τους δικούς τους πελάτες. 

• Σύμβουλοι πωλήσεων:  Η HOL θεωρεί ότι με την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω αυτού του 
δικτύου θα προσφέρει στην αγορά των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λύσεις 
επικοινωνίας με άμεσο τρόπο. Συνήθως τις μικρές επιχειρήσεις δεν τις επισκέπτεται πωλητής 
απ’ ευθείας και η HOL θεωρεί τον συγκεκριμένο τρόπο ευκαιρία πλήρους κάλυψης αυτής της 
αγοράς. 

3.5.5.5 Συνεργασία με τη Vodafone 

 
Τον Ιούνιο του 2007, η HOL προχώρησε στη σύναψη δύο εμπορικών συμφωνιών με την 
Vodafone Ελλάς, σύμφωνα με τις οποίες η HOL θα της παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
χονδρικής.  
 
Σύμφωνα με την πρώτη εμπορική συμφωνία, η HOL έχει αναλάβει για μια περίοδο έξι ετών την 
παροχή στη Vodafone Ελλάς ευρυζωνικών υπηρεσιών DSL και φωνητικών υπηρεσιών 
“ιδιωτικής” ετικέτας (white label), γεγονός το οποίο δίνει στη Vodafone Ελλάς τη δυνατότητα να 
προσφέρει στους δικούς της πελάτες πακέτα προϊόντων που μπορεί να περιέχουν υπηρεσίες 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας οι οποίες βασίζονται σε 
υπηρεσίες υποστηριζόμενες από το δίκτυο της HOL. Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες 
παρέχονται με το εμπορικό σήμα της Vodafone. Η Vodafone Ελλάς, έχει συμφωνήσει, ότι για τρία 
έτη από την ημερομηνία υπογραφής της εμπορικής συμφωνίας, η HOL θα είναι ο αποκλειστικός 
της πάροχος τέτοιων υπηρεσιών στην Ελλάδα και για την ίδια περίοδο η Vodafone Ελλάς θα είναι 
ο μοναδικός πελάτης πάροχος κινητής τηλεφωνίας της HOL.  

Σύμφωνα με τη δεύτερη εμπορική συμφωνία, που υπεγράφη τον Ιούνιο 2007, η HOL έχει 
αναλάβει για περίοδο δύο ετών να παρέχει στη Vodafone Ελλάς τεχνολογική υποδομή  και δίνει 
τη δυνατότητα στη Vodafone Ελλάς να μεταπωλεί στους πελάτες της κυρίως υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας ώστε να είναι εφικτή η παροχή στους πελάτες της Vodafone Ελλάς του πακέτου 
γεωγραφικών αριθμών κλήσεων (σταθερού δικτύου), (οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί στο δίκτυο της 
Εταιρίας και δρομολογούν κλήσεις προς αυτούς τους γεωγραφικούς αριθμούς κλήσεων του 
δικτύου στους αντίστοιχους πελάτες Vodafone myZone).   

 
Η διαχείριση και τιμολόγηση του πελατολογίου των υπηρεσιών Vodafone Ελλάς DSL και myZone 
γίνεται από την Vodafone Ελλάς και εξυπηρετείται απευθείας από το δικό της τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών και τις υποστηρικτικές της υπηρεσίες, ενώ η Vodafone Ελλάς 
απευθύνεται στην HOL για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες.  

Η Vodafone Ελλάς αποτελεί σημαντικό πελάτη της HOL, καθώς τα έσοδα που προέρχονται από 
τις ανωτέρω εμπορικές συμφωνίες αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ενοποιημένων εσόδων 
της HOL. 
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Επίσης, την 01.10.2007 η Εταιρία προχώρησε σε σύναψη σύμβασης χρήσης υποδομών με τη 
Vodafone Ελλάς, σύμφωνα με την οποία η Εταιρία δύναται να κάνει χρήση των υποδομών του 
δικτύου της Vodafone Ελλάς για να εγκαταστήσει  και να λειτουργήσει τις ιδιόκτητες οπτικές της 
ίνες οι οποίες διέρχονται από τις εγκαταστάσεις υποδομής της Vodafone Ελλάς στη διαδρομή  
Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση με την ολοκλήρωση του ιδιόκτητου 
δικτύου της HOL στη δυτική Ελλάδα, τα μέρη θα έρθουν σε διαπραγμάτευση για αμοιβαία 
ανταλλαγή της χρήσης των υποδομών των δύο εταιριών.  

 

3.5.5.6 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της, η 
HOL συνεχώς βελτιώνει τον χρόνο απάντησης και τον χρόνο αναμονής στο τηλεφωνικό κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών (13844). Ταυτόχρονα βελτιώνει την οργάνωσή της ώστε να είναι δυνατή 
η διαχείριση της τυχόν αύξησης των κλήσεων χωρίς επιβάρυνση της ποιότητας. Από τις 10 
Απριλίου 2008, η Εταιρία χρησιμοποιεί ένα νέο σύστημα για την εξυπηρέτηση των πελατών της 
το οποίο ονομάζεται “virtual hold” και πραγματοποιεί αυτόματη επανάκληση του πελάτη. Με το 
σύστημα αυτό το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρίας επανακαλεί τους πελάτες που ήταν σε 
αναμονή. Η διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι οι προγραμματισμένες επενδύσεις και οι 
αναβαθμίσεις στα πληροφοριακά συστήματα θα συμβάλουν στην αναγνωρισιμότητά της ως 
πάροχο υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση πελατών και γενικά στον τρόπο που οι 
πελάτες απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των 
συνδρομητών, η HOL έχει διαχωρίσει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών σε δύο ομάδες: Το τμήμα 
εξυπηρέτησης των ιδιωτών πελατών και το τμήμα εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών.  
Την 30/09/2008 η Εταιρία απασχολούσε 181 άτομα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (χωρίς το 
προσωπικό των άμεσων πωλήσεων στα call centres), η πλειοψηφία των οποίων αποτελεί τεχνικό 
προσωπικό. 
 
Εξυπηρέτηση πελατών για ιδιώτες πελάτες  
 
Εδώ καταλήγουν τα τηλέφωνα των οικιακών πελατών που κάλεσαν το 13844, αριθμός που 
επικοινωνείται από τη στιγμή της πώλησης και είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε πληροφορία 
χρειαστεί ο συνδρομητής ή για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει. Υπάρχουν τρεις ομάδες 
υποστήριξης: 

• Ομάδα εξυπηρέτησης πελατών: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις νέες ενεργοποιήσεις 
και τις τιμολογήσεις πελατών, απαντά σε οποιαδήποτε ερωτήματα του πελάτη και 
προωθεί προς επίλυση κατά περίπτωση διάφορα θέματα στα κατάλληλα τμήματα.   

 
• Ομάδα τεχνικής υποστήριξης: Παρέχει απαντήσεις στους συνδρομητές για τεχνικά 

θέματα και όπου απαιτείται προωθεί τα θέματα σε άλλα τμήματα για επίλυση. Η 
υπηρεσία του τηλεφωνικού κέντρου τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμη στους 
συνδρομητές 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. Το προσωπικό της ομάδας 
αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς, τους οποίους η HOL συνεχώς εκπαιδεύει, ώστε 
να είναι άριστοι γνώστες των νέων προϊόντων με στόχο την πλήρη τεχνική εξυπηρέτηση 
των συνδρομητών.   

 
• Ομάδα υποστήριξης (back office): παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε αιτήματα 

πελατών που χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο διερεύνησης από τον χρόνο που διαρκεί ένα 
τηλεφώνημα (π.χ. αιτήματα αλλαγής διεύθυνσης λογαριασμών, αιτήματα αλλαγής 
υπηρεσιών, τυχόν ερωτήσεις για λογαριασμούς κ.λ.π.).   

 
 

Η Εταιρία ελέγχει την αρτιότητα λειτουργίας των τηλεφωνικών της κέντρων σε καθημερινή βάση, 
με σκοπό να βελτιώσει τη λειτουργία της και το βαθμό ανταπόκρισης των τηλεφωνημάτων καθώς 
και την παραγωγικότητα μέσω της αποτελεσματικής κατανομής των πόρων. 
 

Εξυπηρέτηση Πελατών για Εταιρικούς Πελάτες 
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Υπάρχουν τρεις ομάδες υποστήριξης:  

• Ομάδα εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις νέες 
ενεργοποιήσεις και τις τιμολογήσεις πελατών, απαντά σε οποιαδήποτε ερωτήματα του 
πελάτη και προωθεί προς επίλυση κατά περίπτωση διάφορα θέματα στα κατάλληλα τμήματα.   

• Ομάδα τεχνικής υποστήριξης: Παρέχει απαντήσεις στους συνδρομητές για τεχνικά θέματα και 
όπου απαιτείται προωθεί τα θέματα σε άλλα τμήματα για επίλυση. Η υπηρεσία του 
τηλεφωνικού κέντρου τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές 24 ώρες την 
ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα μέλη της ομάδας είναι έμπειροι μηχανικοί με υψηλή 
εκπαίδευση.  

•  Ομάδα υποστήριξης: η ομάδα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των πελατών μετά την 
πώληση υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, όπως συμβάσεις, τιμολογήσεις, ανανεώσεις και 
πιστώσεις. Επίσης, το τμήμα υποστηρικτικών υπηρεσιών αναλαμβάνει να αναθέσει τα 
τεχνικά προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί στον ΟΤΕ και παρακολουθεί τη διαδικασία για 
την άμεση επίλυσή τους.  

 
3.5.5.7 Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο  

Για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους πελάτες πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το 
χώρο τους. Μέχρι τα μέσα του 2006 η Εταιρία εξασφάλιζε αυτές τις συνδέσεις μέσω συμβάσεων 
χονδρικής με τον ελληνικό εθνικό πάροχο ΟΤΕ για χρήση των ευρυζωνικών του υποδομών. Αυτή 
η λύση έχει συγκεκριμένους περιορισμούς και μειονεκτήματα σε ότι αφορά τόσο τις δυνατότητες 
των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και του εμπεριεχόμενου κόστους αυτών. Από το 2006 
χρονιά που η ΕΕΤΤ καθιέρωσε το πλαίσιο σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στο Τοπικό 
Βρόχο (LLU ή ΑΠΤΒ) η σύνδεση με το χώρο του πελάτη μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των 
γραμμών ΑΠΤΒ του ΟΤΕ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, κατά 
συνέπεια οι γραμμές ΑΠΤΒ είναι τα μόνα ενσύρματα μέσα για την σύνδεση με το χώρο του 
πελάτη. Προκειμένου η Εταιρία να έχει πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους του ΟΤΕ πρέπει να 
κάνει συνεγκαταστάσεις των ευρυζωνικών της υποδομών εντός των κτηρίων ή κοντά στα κτήρια 
του ΟΤΕ και να συνδέσει τις υποδομές αυτές με το δίκτυο μεταγωγής κορμού της Εταιρίας μέσω 
οπτικών ινών. Επιπλέον, για ορισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως επικοινωνίες φωνής 
και διαδικτύου, είναι αναγκαία η διασύνδεση του δικτύου της Εταιρίας με άλλα εγχώρια και διεθνή 
δίκτυα προκειμένου να επιτυγχάνεται η διασύνδεση των πελατών της με πελάτες άλλων δικτύων. 
Επιπλέον οι χρεώσεις διασύνδεσης με το δίκτυο μεταγωγής του ΟΤΕ για υπηρεσίες φωνής 
διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο του δικτύου με το οποίο συνδέεται η Εταιρία. Τα τελευταία 
χρόνια έχει γίνει εμφανές ότι ενδεχόμενο ανταγωνιστικό και χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα 
μπορεί να αποκτηθεί μέσω της απόκτησης ελέγχου σε όσο το δυνατόν περισσότερο τοπικό 
επίπεδο διασύνδεσης. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω, τα τελευταία δύο χρόνια η Εταιρία 
έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του δικτύου της με την 
προοπτική να έχει την ικανότητα να προσφέρει μια σειρά από τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες 
μέσω ιδιόκτητης φυσικής υποδομής. 

Από το 2006 η Εταιρία εγκαθιστά και συνεχώς επεκτείνει ένα ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών 
προκειμένου να προσφέρει υψηλή συνδεσιμότητα για οικιακή και εταιρική χρήση. Το εν λόγω 
δίκτυο επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών δεδομένων, φωνής και βίντεο σε 
τελικούς πελάτες σκοπεύοντας να υποστηρίξει την παροχή υπηρεσιών triple-play. Με την 
εξαγορά της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. το 2007 η Εταιρία επέκτεινε σημαντικά 
το ήδη υπάρχον δίκτυο κορμού οπτικών ινών και προσφέρει υπηρεσίες υψηλής χωρητικότητας 
σε εταιρικούς πελάτες, έχοντας προχωρήσει σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού με διασύνδεση 
οπτικών ινών σε 1500 κτήρια στην περιοχή της Αττικής (κατά πλείστον) και της Θεσσαλονίκης. 

Ως αποτέλεσμα αυτού του επενδυτικού προγράμματος, η Εταιρία με 30/09/2008 λειτουργεί το 
μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο μεταγωγής κορμού στην Ελλάδα το οποίο συνολικά αποτελείται 
από περίπου 3.451 χλμ. (μήκος αγωγών) οπτικών ινών, με τα 818 χλμ. από αυτά να βρίσκονται 
στην περιοχή της Αττικής, τα 50 χλμ. στη Θεσσαλονίκη και τα 2.582χλμ. (περίπου 548 χλμ. μέσω 
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της συμφωνίας με τη Vodafone Ελλάς) στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Η Εταιρία επίσης έχει 
στην ιδιοκτησία της 15 κέντρα τηλεπικοινωνιακών υποδομών (data centres) σε όλη την χώρα τα 
οποία της επιτρέπουν να μειώνει κόστη διασύνδεσής της με τον εθνικό πάροχο με το να 
δρομολογεί τη μέγιστη δυνατή ποσότητα κίνησης μέσω του δικτύου της. Επιπλέον η Εταιρία 
λειτουργεί το πιο εκτεταμένο δίκτυο τοπικής πρόσβασης από όλους του εναλλακτικούς παρόχους 
στην Ελλάδα με φυσική συνεγκατάσταση σε 150 τοπικά κέντρα αδεσμοποίητης πρόσβασης. Την 
30/09/2008 το δίκτυο της Εταιρίας παρείχε εκτεταμένη κάλυψη στις πυκνο-κατοικημένες 
μητροπολιτικές περιοχές των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδα, την Αθήνα (ποσοστό 
κάλυψης περίπου 92%) και την Θεσσαλονίκη (ποσοστό κάλυψης περίπου 75%) και σημαντική 
κάλυψη στην υπόλοιπη Ελλάδα με συνολική πληθυσμιακή κάλυψη (συμπεριλαμβανομένων των 
Αθηνών και της Θεσσαλονίκης) 57,08% περίπου. 

Επιπλέον, η Εταιρία έχει επιλεγεί για να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε τρεις γεωγραφικές 
περιοχές στην Ελλάδα (ζώνες 1,2,4) στα πλαίσια του έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Εταιρία το έργο αυτό θα 
συμβάλλει σημαντικά και εγκαίρως στην αύξηση της παρουσίας της σε δυνητική αγορά 2,2 εκατ. 
σταθερών γραμμών. (βλ. κεφ. 3.5.7 «Επενδύσεις») 

Το δίκτυο της Εταιρίας παρέχει υψηλής χωρητικότητας σύνδεση μεταξύ των κέντρων 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών (data centres) της Εταιρίας και των κτιρίων του εθνικού παρόχου, 
επιτρέποντας της αποτελεσματική από άποψη κόστους διασύνδεση με υψηλές χωρητικότητες 
προς τους αδεσμοποίητους τοπικούς βρόχους της, με το να ελαχιστοποιεί την εξάρτησή της σε 
εκμισθωμένη χωρητικότητα από τον ΟΤΕ. Εξαιτίας του ότι υπάρχουν υψηλά κόστη συνυφασμένα 
με την εκμίσθωση χωρητικότητα από τον ΟΤΕ, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών επιτρέπει στην 
Εταιρία να υποστηρίζει τα περιθώριά της με τη συγκράτηση λειτουργικών εξόδων που 
προκύπτουν από την υπό εκμίσθωση χωρητικότητα, ενώ την ίδια στιγμή της επιτρέπει να ελέγχει 
και να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών ευρυζωνικής σύνδεσης και να διαχειρίζεται πιο 
αποτελεσματικά τις σχέσεις με τους πελάτες της. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις όπου 
υπάρχει αδιάθετη χωρητικότητα στο ιδιόκτητο δίκτυο της Εταιρίας αυτή εκμισθώνεται σε άλλους 
Έλληνες και ξένους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, γεγονός το οποίο αντιπροσωπεύει επιπλέον 
πόρους εσόδων και μεγιστοποιεί τα επίπεδα εκμετάλλευσης του δικτύου της Εταιρίας. 

Αρχιτεκτονική του δικτύου (Network Architecture). Το δίκτυο της Εταιρίας ακολουθεί αρχιτεκτονική 
Δικτύου Επόμενης Γενιάς (Next Generation Network) και έχει σχεδιασθεί να προσφέρει υψηλές 
επιδόσεις, διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, επεκτασιμότητα και διαχειρισιμότητα. Ο πρωταρχικός 
αντικειμενικός στόχος ήταν η κατασκευή ενός ευρυζωνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου αρκετά 
ευέλικτου ώστε να υποστηρίζει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας multimedia, ενώ ταυτόχρονα να 
ανταποκρίνεται σε αυξημένες ανάγκες κίνησης, απαιτήσεις επιδόσεων και υποστήριξη 
μελλοντικής ανάπτυξης. Η Εταιρία έχει σχεδιάσει το δίκτυό της με βάση την αρχή της Ανοικτής 
Αρχιτεκτονικής (Open Architecture) σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και σε διαβούλευση με 
τους προμηθευτές που της παρέχουν τεχνολογία, όπως την  Intracom Telecom, Ericsson και 
Ελληνικά Καλώδια ΑΕ, Alcatel-Lucent France, Uninortel Greece και Link A.E. (αντιπρόσωπος της 
εταιρίας Zhone στην Ελλάδα). 
 
Δίκτυο οπτικών ινών (Fibre optic network). Την 30/09/2008, το δίκτυο οπτικών ινών της Εταιρίας 
ήταν συνολικά 3.451 χλμ. (μήκος αγωγών), με τα 818 χλμ. από αυτά να βρίσκονται στην περιοχή 
της Αττικής, τα 50 χλμ. στη Θεσσαλονίκη και τα 2.582 χλμ. στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. 
Το δίκτυο αυτό, το οποίο λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα εκμετάλλευσης, προσφέρει διασύνδεση 
μεταξύ των ιδιόκτητων κέντρων τηλεπικοινωνιακών υποδομών (data centres) της Εταιρίας όπως 
επίσης και μεταξύ των ιδιόκτητων κέντρων τηλεπικοινωνιακών υποδομών (data centres) της 
Εταιρίας και των κτιρίων των κόμβων του ΟΤΕ και /ή των χώρων των εταιρικών πελατών της. 
Αυτή η υποδομή παρέχει στην Εταιρία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικότερα στις 
μητροπολιτικές περιοχές των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και άλλων σημαντικών ελληνικών 
πόλεων εξυπηρετώντας ταυτόχρονα εταιρικούς πελάτες αλλά και εγχώριους και διεθνείς 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με λύσεις «οπτικών ινών στο κτίριο» (Fibre to the Building ή 
FTTB), έχοντας προχωρήσει ήδη σε 1.500 εγκαταστάσεις εξοπλισμού FTTB στην περιοχή της 
Αττικής (κατά το πλείστον) και της Θεσσαλονίκης.  
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Δίκτυο Μετάδοσης (Transmission network). Πάνω από το πλέγμα των οπτικών ινών, η Εταιρία 
έχει δημιουργήσει ένα κεντρικό δίκτυο μετάδοσης με υψηλής χωρητικότητας Dense Wavelength 
Division Multiplexing (DWDM) δακτυλίους τεχνολογίας Cisco, οι οποίοι εξασφαλίζουν 
επεκτασιμότητα και αξιοπιστία σε ολόκληρο το δίκτυο και το οποίο παρέχει την απαιτούμενη 
χωρητικότητα (bandwidth) για την υποστήριξη αυξανόμενων αναγκών ευρυζωνικής κίνησης. 
Βασιζόμενη στην τεχνολογία αυτή, η Εταιρία παρέχει επίσης υψηλής χωρητικότητας συνδέσεις 
μεταφοράς δεδομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Επιπλέον της χρησιμοποίησης δικτύου DWDM δακτυλίων, η Εταιρία, μέσω της εξαγοράς της 
εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. το 2007, απέκτησε δύο εκτεταμένα δίκτυα τεχνολογίας SDH 
(Synchronous Data Hierarchy) και METRO ETHERNET αντίστοιχα στη περιοχή των Αθηνών. 
Τόσο το δίκτυο SDH όσο και το δίκτυο METRO ETHERNET ακολουθούν επεκτάσιμη 
αρχιτεκτονική και ευέλικτη τοπολογία, υποστηριζόμενη από τεχνολογία νέας γενιάς της Nortel. 
Επίσης το δίκτυο METRO ETHERNET είναι το πρώτο αυτού του είδους που λειτούργησε στην 
Ελλάδα και για το λόγο αυτό η εταιρία Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. βραβέυτηκαν από τον 
Παγκόσμιο Σύνδεσμο τεχνολογίας METRO ETHERNET (METRO ETHERNET FORUM)το 2006. 
Μέσω του δικτύου αυτού η Εταιρία προσφέρει μισθωμένες γραμμές χωρητικότητας 2Mbps και 
μέχρι 1Gbs σε μικρά γραφεία (Small Office/Home Office ή SOHOs), μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (Small and Medium Enterprises ή SMEs) και μεγάλες επιχειρήσεις. Μέχρι και την 
30.09.2008 το SDH δίκτυο στην Αττική αποτελείτο από 8 κεντρικούς multi-gigabit ADMs και 20 
ADMs διανομής στα κέντρα δεδομένων/πληροφορικής της (data centres) και 700 SDH ADMs 
πρόσβασης στους χώρους των πελατών της και από 3 κεντρικούς multi-gigabit ADMs και 2 
ADMs διανομής στα κέντρα δεδομένων/πληροφορικής της (data centres) Θεσσαλονίκης. 
Αντίστοιχα μέχρι και την 30.09.2008 το ΜΕΤΡΟ ETHERNET δίκτυο στην Αττική αποτελείτο από 6 
κεντρικά multi-gigabit ME Switches και 800 ME Switches πρόσβασης στους χώρους των 
πελατών της. 

Δίκτυο IP (IP network). Το κεντρικό δίκτυο IP (IP network) της Εταιρίας βασίζεται σε σύστημα 
δρομολόγησης της Cisco το οποίο μπορεί να επεκταθεί έως και 92 Tbps. Την 30/09/2008 το IP 
δίκτυο της Εταιρίας, βασιζόμενο σε τεχνολογία MPLS, αποτελείτο από 7 συστήματα 
δρομολογητών κλάσης μεγάλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων (Carrier class routing systems), 15 
συστήματα δρομολογητών υψηλής διεκπαιρεωτικής ικανότητας (multi-gigabit distribution routing 
systems), 150 μεσαίας χωρητικότητας συστήματα δρομολόγησης, 11 εξυπηρετητές (servers) 
ευρυζωνικής πρόσβασης, οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν μέχρι 800.000 ευρυζωνικούς 
χρήστες και 95 συστήματα δρομολόγησης για πρόσβαση στο δίκτυο σε όλη τη χώρα τα οποία 
μπορούν να εξυπηρετήσουν μέχρι 100.000 χρήστες παραδοσιακών υπηρεσιών τηλεφωνίας 
(narrowband users). Καθώς όλοι οι περιφερικοί κόμβοι είναι συνδεδεμένοι στο κεντρικό δίκτυο της 
Εταιρίας, οι κεντρικοί κόμβοι διαχειρίζονται συνολικά την κίνηση του δικτύου ρυθμίζοντας έτσι τις 
πιθανές περιπτώσεις συμφόρησης.  

Η κίνηση πορεύεται από το IP δίκτυο της Εταιρίας προς άλλους εγχώριους και διεθνείς παρόχους 
μέσω συγκεκριμένων σημείων διασύνδεσης. Μέχρι και την 30/09/2008, η Εταιρία είχε συνάψει 
αρκετές διμερείς συμφωνίες με άλλους εγχώριους παρόχους και ήταν συνδεδεμένη με το AIX 
(Athens International Exchange) με χωρητικότητα 1Gbps. Επιπλέον η Εταιρία είχε συνάψει IRU 
συμφωνίες για τη χρήση χωρητικότητας 10 Gbps παρεχόμενων μέσω διεθνών βρόχων των 
εταιριών OTEGlobe και MedNautilus συνδεδεμένων σε εκμισθωμένες IP πύλες καθιερωμένων 
διεθνών IP παρόχων, όπως η Verizon, Level3 και η Global Crossing σε ευρωπαϊκούς κόμβους 
στο Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη.   

Δίκτυο Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (DSL network)-Τοπικός Βρόχος (Local Loop). Ο 
τοπικός βρόχος είναι το μέρος του δικτύου μεταξύ του τοπικού μεταγωγέα συγκέντρωσης (local 
concentrator) στον οποίο είναι συνδεδεμένη η γραμμή του πελάτη και του χώρου του πελάτη. 
Σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο ΟΤΕ είναι υποχρεωμένος να ανοίξει 
το δίκτυο των τοπικών του κέντρων (local exchanges) και να επιτρέψει στους εναλλακτικούς 
παρόχους πρόσβαση στο τοπικό βρόχο. Αυτή η πρόσβαση, γνωστή ως Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στο Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ ή LLU), είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα και την 
κερδοφορία των υπηρεσιών Ασύμμετρης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (ADSL), καθώς 
επιτρέπει στην Εταιρία να παρέχει στους πελάτες της απευθείας πρόσβαση στο δίκτυό της χωρίς 
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εξάρτηση από τις υποδομές του ΟΤΕ. Αυτή η απευθείας πρόσβαση επιτρέπει στην Εταιρία να 
χρησιμοποιήσει πλήρως την χωρητικότητα και την ποιότητα του δικτύου της προς όφελος των 
πελατών της, με το να παρέχει από άκρο σε άκρο (end-to-end) διαχείριση της σχετικής σύνδεσης 
και να προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών (όπως τηλεφωνία, υψηλής ταχύτητας ευρυζωνική 
σύνδεση και υπηρεσίες video-on-demand) με αξιόπιστη ποιότητα και σε ανταγωνιστικές τιμές.  

Σε ένα σύστημα αδεσμοποίητης πρόσβασης, το ζεύγος χαλκού το οποίο συνδέει το χώρο του 
συνδρομητή με το τοπικό κτίριο του ΟΤΕ είναι συνδεδεμένο σε έναν Multi Service Access Node 
(MSAN) ο οποίος είτε είναι συνεγκατεστημένος εντός του τοπικού κτιρίου του ΟΤΕ (φυσική 
συνεγκατάσταση) ή σε κοντινή ως προς το τοπικό κέντρο του ΟΤΕ καμπίνα εξωτερικού χώρου ή 
σε μισθωμένα οικήματα (απομακρυσμένη συνεγκατάσταση). Ο MSAN είναι κατόπιν 
συνδεδεμένος στο ευρύτερο δίκτυο κορμού ώστε να επιτρέπει την πλήρη μετάδοση δεδομένων. 

Ο εναλλακτικός πάροχος έχει δύο επιλογές σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στο τοπικό βρόχο: τη μερική και την πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στο τοπικό 
βρόχο. Στην μερική αδεσμοποίητη πρόσβαση ο εναλλακτικός πάροχος μοιράζεται το τοπικό 
βρόχο με το τον ΟΤΕ όπου ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες κοινής φωνητικής τηλεφωνίας μέσω 
χαμηλών συχνοτήτων σε χάλκινο καλώδιο, και ο εναλλακτικός πάροχος παρέχει υψηλών 
ταχυτήτων  υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων απαιτούμενων για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στη 
πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στο τοπικό βρόχο, ο εναλλακτικός πάροχος εκμισθώνει ζεύγη 
χαλκού για αποκλειστική χρήση με αποτέλεσμα να αποκτά πλήρη εκμετάλλευση της γραμμής του 
πελάτη. Οι χρεώσεις του ΟΤΕ είναι ανάλογες με τον τύπο αδεσμοποίητης πρόσβασης  και 
σχετίζονται με την μίσθωση του ζεύγους χαλκού, το διαχωριστή (splitter) και τη δέσμη καλωδίων 
η οποία συνδέει τους κατανεμητές του ΟΤΕ με τους MSANs.     

Με 30/09/2008, το δίκτυο DSL της Εταιρίας είχε 200 ενεργές συνεγκατάστασεις (από τις οποίες οι 
133 ήταν φυσικής συνεγκατάστασης και οι 67 απομακρυσμένης συνεγκατάστασης) με τον ΟΤΕ 
σε 150 τοπικά κέντρα του ΟΤΕ, με 191.420 πλήρως εγκαταστημένες και έτοιμες για χρήση 
γραμμές σε 474 ενεργούς MSANs. Το δίκτυο καλύπτει σημαντικές πόλεις στη κεντική Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένης της πλειονότητας των περιοχών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης με 76 και 
13 συνεγκαταστάσεις αντίστοιχα ή 88% πληθυσμιακή κάλυψη για τις περιοχές της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης.  

Υπηρεσίες φωνής και πλατφόρμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Voice & VAS service 
platform). Η Εταιρία προσφέρει υπηρεσίες φωνής στους πελάτες λιανικής της καθώς και στους 
εταιρικούς της πελάτες βασιζόμενη στην αρχιτεκτονική IP Multimedia Subsystem (IMS) της 
Ericsson, η οποία επιτρέπει γρήγορο σχεδιασμό και παράδοση προϊόντων φωνής και παρέχει την 
αρχιτεκτονική για τη σύγκλιση της σταθερής και  κινητής τηλεφωνίας. Με 30/6/2008, το δίκτυο 
φωνής της Εταιρίας αποτελείτο από 14 Class-four media gateways σε 13 σημεία παρουσίας στην 
Ελλάδα (παρέχουν κάλυψη των 11 τηλεπικοινωνιακών περιοχών της Ελλάδας) και σε 1 σημείο 
παρουσίας στο Λονδίνο. Μέσω της εν λόγω υποδομής η Εταιρία προσφέρει υπηρεσίες φωνής οι 
οποίες βασίζονται στο μοντέλο Voice over Broadband ή VoBB το οποίο είναι συμβατό με την 
αρχιτεκτονική IMS. Επιπλέον, η Εταιρία έχει τοποθετήσει πλατφόρμα της Hewlett Packard για 
φιλοξενία εφαρμογών προστιθέμενης αξίας, όπως τηλε-ψηφοφορίας (televoting) και υπηρεσιών 
δωρεάν τηλεφωνίας ανεπτυγμένη από την Intracom.     

Πλατφόρμα υπηρεσιών τηλεόρασης και video μέσω διαδικτύου (IPTV service platform). Η Εταιρία 
χρησιμοποιεί την πλατφόρμα υπηρεσιών τηλεόρασης και video μέσω διαδικτύου (IPTV service 
platform) της Microsoft και τις πλατφόρμες ενσωμάτωσης και ανάπτυξης των Alcatel-Lucent για 
υπηρεσίες IPTV. Το σύστημα TV IPTV Edition (Mediaroom) της Microsoft που έχει τοποθετηθεί 
σήμερα, αποτελείται από ολοκληρωμένα μέρη λογισμικού τα οποία λειτουργούν σε ευρέως 
διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα προκειμένου να προσφέρουν εικόνα μέσω του δικτύου IP 
του παρόχου. Το σύστημα Mediaroom είναι πλατφόρμα υπηρεσιών ζωντανής τηλεόρασης και 
video on demand το οποίο παρέχει υποστήριξη για συμπίεση video, χαρακτηριστικά ασφάλειας, 
και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως διαδραστικές εφαρμογές. Μέχρι και την 30.09.2008 
είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών και υπήρχαν 200 εγκαταστάσεις σε πιλοτικούς 
συνδρομητές Triple-Play.  
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Διαχείριση Δικτύου (Network management) Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της στρατηγικής  
δικτύου της Εταιρίας είναι η ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το δίκτυό της και τις 
σχετικές υπηρεσίες υποδομής. Έτσι, όλοι οι κόμβοι του δικτύου της Εταιρίας συνοδεύονται από 
συστήματα διαχείρισης κόμβων (element management systems ή EMS) για απομακρυσμένη και 
κεντρική παρακολούθηση αυτών,  τα οποία με τη σειρά τους είναι συνδεδεμένα σε συστήματα 
διαχείρισης ανώτερων επιπέδων δικτύου (network management systems ή NMS) γεγονός το 
οποίο επιτρέπει στην Εταιρία να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται κεντρικά όλο το δίκτυο με έναν 
ολοκληρωμένο τρόπο. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου παρέχεται από το CA e-Health,  
το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση στοιχείων προερχόμενων από ποικίλες δικτυακές υποδομές 
προερχόμενες από πολυάριθμους προμηθευτές, απομονώνει τη πηγή του προβλήματος και 
προσφέρει  προληπτική διασφάλιση υπηρεσιών και γρήγορη αναγνώριση των προβλημάτων. Η 
διαχείριση βλαβών παρέχεται από το EMC2 Smarts Fault Management Suite, το οποίο 
αναγνωρίζει και αναλύει δικτυακά προβλήματα άμεσα (in real time) έτσι ώστε ο οργανισμός να 
μπορεί να αντιδρά πριν επηρεαστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Το EMC2 Smarts Fault 
Management Suite επιτρέπει την  κεντρική και συνολική διαχείριση (end-to-end management) 
πολύπλοκων υποδομών και προσαρμόζεται αυτόματα στις αλλαγές του δικτύου. Τα συστήματα 
EMS και NMS επιτρέπουν προληπτική συλλογή και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης 
(KPIs) δικτύου και υπηρεσιών και διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη παροχή υπηρεσιών στους 
πελάτες της Εταιρίας. 
 
Κατασκευή, συντήρηση και ανάπτυξη 
 
Η Εταιρία εμπλέκει τρίτους για την κατασκευή της υποδομής της. Το δίκτυο οπτικών της ινών 
κατασκευάζεται κυρίως από την Intrakat και άλλες κατασκευαστικές εταιρίες, ενώ η βασική της 
υποδομή για τα κέντρα δεδομένων/πληροφορικής (data centres) κατασκευάζεται κυρίως από την 
Intracom. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραδίδονται και συναρμολογούνται από τους 
προμηθευτές τεχνολογίας της Εταιρίας, όπως την Ericsson, την Intracom, την Nortel, τη Cisco, τη 
Juniper, ή τους αντίστοιχους τοπικούς τους αντιπροσώπους και integrators.   
 

3.5.5.8 Επισκόπηση της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών 

H σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί από την απελευθέρωση της αγοράς που 
ξεκίνησε το 2001 και την είσοδο των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Από το 
2001, εναλλακτικοί πάροχοι εισήλθαν τόσο στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας όσο και στην αγορά 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εταιρίας το μερίδιο αγοράς 
του ΟΤΕ στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας έχει σταδιακά μειωθεί, αν και παραμένει ο κύριος 
πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (αστικές και υπεραστικές) στην Ελλάδα.  

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα 
ευρωπαϊκά επίπεδα αλλά αναπτύσσεται με γρηγορότερους ρυθμούς από το μέσο ευρωπαϊκό 
ρυθμό και αναμένεται ότι θα συγκλίνει με τα μέσα επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σύμφωνα με την “ΕΕΤΤ”, στις 30/09/2008 το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην 
Ελλάδα ήταν 11,70% σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε. που ανήλθε σε 21,70% στις 
30/06/2008, ενώ εκτιμάται από την ΕΕΤΤ ότι η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα 
ανήλθε στο τέλος Νοεμβρίου 2008 σε 12,7%. Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα 
ήταν 4,4% τον Δεκέμβριο 2006 και 9,1% τον Δεκέμβριο 2007.  

Σύμφωνα με την Εταιρία η ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας διαφέρει από εκείνες της 
Δυτικής Ευρώπης, καθώς δεν υπάρχουν καλωδιακές υποδομές να ανταγωνιστούν τα 
παραδοσιακά (κατασκευασμένα από χαλκό) δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας. Συνεπώς, οι 
υπηρεσίες ευρυζωνικότητας παρέχονται κυρίως μέσω δικτύου DSL και το μήκος και η ποιότητα 
του δικτύου αυτού αποτελούν, σύμφωνα με την Εταιρία, κρίσιμους παράγοντες στην απόκτηση 
ανταγωνιστικής θέσης στην ελληνική αγορά. 
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Η Εταιρία θεωρεί ότι η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα είναι κατακερματισμένη. Ο ΟΤΕ είναι 
ο κύριος πάροχος και παρότι το μερίδιο αγοράς του στην σταθερή τηλεφωνία σταδιακά μειώνεται, 
συνεχίζει να αποτελεί μία από τις ηγέτιδες εταιρίες παρόχους ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Παράλληλα με τον ΟΤΕ, υπάρχει ένας αριθμός εταιριών στην ελληνική 
αγορά οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας όπως η Tellas, η Forthnet, η On 
Telecoms και η Vivodi. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν παρόμοια προϊόντα και 
υπηρεσίες και συχνά ανταγωνίζονται για την ίδια βάση συνδρομητών.  

Τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας έχει ενταθεί 
καθώς ορισμένοι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι στη διαδικασία κατασκευής και 
επέκτασης των ιδιόκτητων δικτύων τους και αυξάνουν τον αριθμό των τοπικών τους βρόχων. 
Παράλληλα, ορισμένοι από τους κύριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, είτε στην αγορά 
σταθερής τηλεφωνίας είτε στην αγορά κινητής τηλεφωνίας ανήκουν σε μεγάλους πολυεθνικούς 
ομίλους και ενδεχομένως να επωφελούνται από τις ενδοομιλικές συνέργειες. Παράλληλα, τα 
τελευταία χρόνια, το τοπίο στην αγορά τηλεπικοινωνιών έχει αλλάξει σημαντικά ως συνέπεια των 
εξαγορών που έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο. Ιδιαίτερα, τον Απρίλιο του 2007 η Weather 
Investments η οποία κατέχει την Wind (ιταλική εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας)  
και την Orascom (όμιλος εταιριών παροχής κινητής τηλεφωνίας σε αναδυόμενες αγορές), 
εξαγόρασε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας Wind Ελλάς (πρώην ΤΙΜ Ελλάς) και συγχωνεύτηκε 
τον Ιανουάριο του 2009 με την Tellas, τον εναλλακτικό πάροχο σταθερής τηλεφωνίας και 
ανταγωνιστή της Εταιρίας. Επιπλέον, τον Αύγουστο 2008 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Netmed 
από τη Forthnet, τον πάροχο της Nova, τη μόνη πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στην 
Ελλάδα, στην οποία συμμετέχει κατά 34,60% η Forgendo Limited (η οποία ανήκει κατά 50% στην 
εταιρία Emirates International Telecommunications (Malta) Limited – εταιρία ειδικού σκοπού και 
κατά 50% στην GO Plc – εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών),. Επιπλέον, τον Ιούνιο 
2008 ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο επικύρωσης της σύμβασης μεταξύ 
Deutsche Telecom και ΟΤΕ περί απόκτησης από την πρώτη του 20% του ΟΤΕ και τη σύναψη 
συμφωνίας με το ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την οποία η Deutsche Telecom αναμένεται να 
έχει σημαντική επιρροή στη διοίκηση του ΟΤΕ. Η συμμετοχή της Deutsche Telecom στον 
Οργανισμό ανήλθε σε 25% την 05/11/2008, σύμφωνα με την αρχική σύμβαση. Επίσης, η 
Vodafone Ελλάς είναι μέλος του διεθνούς ομίλου Vodafone.  

Στο μέλλον η HOL αναμένει ότι η αύξηση των συνδρομητών και ο ανταγωνισμός στην αγορά 
σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών ευρυζωνικότητας θα επηρεαστούν από παράγοντες όπως: 

• Θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων ρυθμιστικού πλαισίου στην Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τις 
βασικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές. 

• Μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα.  

• Εξέλιξη Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) που επιτρέπει την εισαγωγή 
περισσότερων και βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και 

• Οικονομικοί πόροι και λειτουργική δυνατότητα των ανταγωνιστών 
Πηγή: Έκθεση ΕΕΤΤ (Δεκέμβριος 2008) 
Σημείωση: Οι πληροφορίες από τις ανωτέρω πηγές, οι οποίες είναι ευρέως διαθέσιμες από τους αντίστοιχους φορείς 
και  αναρτώνται στα sites τους (www.eett.gr),:  έχουν αναπαραχθεί πιστά και εξ’όσων η Εταιρία γνωρίζει και είναι σε 
θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από τις πηγές αυτές, δεν υπάρχουν παραλείψεις 
που θα καθυστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 
 

 

3.5.5.9 Διαχείριση πιστώσεων και τιμολόγηση  

Οι ιδιώτες πελάτες τιμολογούνται μηνιαίως και εξοφλούν τους λογαριασμούς τους σε διάφορες 
τράπεζες, ή απευθείας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Οι εταιρικοί πελάτες τιμολογούνται 
συνήθως μηνιαίως, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις διαπραγματεύονται διαφορετικούς 
διακανονισμούς.  



  

 91

Η διαχείριση των περιπτώσεων αφερέγγυων πελατών αποτελεί κύριο μέσο για τη μείωση της 
έκθεσης της Εταιρίας σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο και για το λόγο αυτό, η HOL έχει θέσει όρια 
χρήσης των υπηρεσιών τηλεφωνίας και των άλλων υπηρεσιών χρονοχρέωσης. Για κάθε εταιρικό 
πελάτη έχει οριστεί ένα πιστωτικό όριο, το οποίο ελέγχεται πριν την πραγματοποίηση κάθε 
κλήσης. Οι εταιρικοί πελάτες που επιθυμούν να αυξήσουν το πιστωτικό τους όριο υποβάλλονται 
σε τυπικούς πιστωτικούς ελέγχους πριν οριστεί υψηλότερο πιστωτικό όριο.  

Η διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων αποτελεί κύρια προτεραιότητα, και για αυτό η HOL είναι 
στη διαδικασία εφαρμογής διαδικασιών που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του επιπέδου των 
απαιτήσεων και των επισφαλών απαιτήσεων. Οι διαδικασίες αυτές έχουν συγκεκριμένα ως εξής: 
Εάν ένας πελάτης δεν εξοφλήσει το λογαριασμό του στη λήξη, πραγματοποιούνται κλήσεις στον 
πελάτη για να του υπενθυμίσουν τη μη εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού. Εάν μετά από 
δύο μήνες ο λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος, αποστέλλεται στον πελάτη ενημερωτική 
επιστολή, επισημαίνοντας ότι στην περίπτωση μη εξόφλησης τις επόμενες 15 ημέρες, θα 
ακολουθήσει προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών (διαδικτύου και εξερχόμενων κλήσεων). Εάν ο 
λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος μετά από 30 ημέρες, η HOL προσωρινά διακόπτει τη 
σύνδεση με τις υπηρεσίες της. Τέλος, εάν ο λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος πέραν των 60 
ημερών, η HOL διακόπτει τελείως τη σύνδεση των υπηρεσιών της στον πελάτη. Οι περιπτώσεις 
των πελατών με μη εξοφλημένους λογαριασμούς άνω των €1.000, προωθούνται από την HOL σε 
δικηγόρους οι οποίοι αναλαμβάνουν τις αγωγές. 

Επιπλέον, η HOL έχει εγκαταστήσει ένα νέο λογισμικό για τη διαχείριση εισπράξεων, με σκοπό τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαδικασίας αυτής. Το νέο 
σύστημα δίνει τη δυνατότητα στη HOL να ελέγχει καλύτερα και να βελτιώνει τη διαδικασία 
εισπράξεων. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα για αυτόματη διακοπή των υπηρεσιών σε επισφαλείς 
πελάτες και για αυτόματη ενεργοποίηση των διακοπτόμενων υπηρεσιών στην περίπτωση 
εξόφλησης των λογαριασμών.  

 
Η Εταιρία αναμένει ότι το νέο σύστημα θα μειώσει το μέσο χρόνο εισπράξεων. Η Εταιρία εκτιμά 
ότι δεν συντρέχει κίνδυνος μη είσπραξης των απαιτήσεων της, πέραν του ποσού που έχει 
προβλεφθεί ως επισφαλείς απαιτήσεις, το οποίο στα αποτελέσματα της 30ης Σεπτεμβρίου 2008 
δεν υπερβαίνει το 3% των πωλήσεων - που είναι ο μέσος όρος επισφαλειών του 
τηλεπικοινωνιακού κλάδου. 

 

3.5.5.10 Προμηθευτές 

Η Εταιρία επιδιώκει να προμηθεύεται συστήματα και λύσεις δικτύου από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
λογισμικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υλικών και 
υπηρεσίες μεταπώλησης σε ανταγωνιστικές τιμές. Για αυτό το λόγο η Εταιρία συνεργάζεται με 
προμηθευτές που ανταγωνίζονται μεταξύ τους.  

Γενικότερα, η Εταιρία για την επιλογή των συνεργατών της ακολουθεί τη διαδικασία των 
προσφορών με έμφαση στις επιχειρηματικές της ανάγκες. Η Εταιρία τείνει να επιλέγει λύσεις που 
παρέχονται από τις ηγέτιδες εταιρίες πληροφορικής, με βάση χαρακτηριστικά, όπως η τιμή, η 
εγκατεστημένη βάση και η διαθεσιμότητα υποστήριξης εγχώρια και διεθνώς, τα οποία η Εταιρία 
πιστεύει ότι της παρέχουν τη βέλτιστη πλατφόρμα υποστήριξης της ανάπτυξής της και επίτευξης 
των στόχων της.  

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τις θυγατρικές εταιρίες από τον όμιλο της Intracom ως προμηθευτές όταν 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχουν ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες της. Η Εταιρία 
θεωρεί ότι η συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου της  Intracom Holdings μπορεί να 
προσδώσει οφέλη από συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τυχόν 
επιτόκια, υποστήριξη συντήρησης εξοπλισμού και λοιπά. Η INTRAKAT, εταιρία του ομίλου 
Intracom Holdings, είναι ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές, καθώς αναλαμβάνει 
σχεδόν το σύνολο της κατασκευής του δικτύου της Εταιρίας. H Intracom Telecom, επίσης εταιρία 
του ομίλου Intracom Holdings, είναι από τους σημαντικότερους προμηθευτές τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού της Εταιρίας.  
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Άλλοι βασικοί προμηθευτές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Εταιρίας είναι οι Ericsson και 
Ελληνικά Καλώδια ΑΕ, Alcatel-Lucent France, Uninortel Greece και Link A.E. (αντιπρόσωπος της 
εταιρίας Zhone στην Ελλάδα). 

 
 
3.5.5.11 Επιχειρηματική μονάδα πολυμέσων (UNIBRAIN) 

 
Οι δραστηριότητες στον τομέα των πολυμέσων επικεντρώνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες, και 
συγκεκριμένα: 
 
α) Σχεδίαση, ανάπτυξη, και παραγωγή συστημάτων υλικού και λογισμικού υψηλής τεχνολογίας 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας 1394 α/b. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από προϊόντα 
που έχουν αναπτυχθεί και σχεδιαστεί εξ’ ολοκλήρου από την UNIBRAIN και απευθύνονται στη 
διεθνή αγορά. 
 
β) Προώθηση και εμπορία εξειδικευμένων προϊόντων στον τομέα της προστασίας λογισμικού και 
του διαδικτύου όπως HASP και HardLock ως διανομέας της Aladdin Knowledge Systems Limited. 
 
γ) Ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης με τεχνολογία πολυμέσων (multimedia consumer 
electronics) και προώθηση του IZAK. Το έτος 2004 η UNIBRAIN σχεδίασε, ανέπτυξε, υλοποίησε 
και προώθησε στην αγορά το νέο προϊόν της iZak, βασισμένο στις νέες τεχνολογίες πολυμέσων 
και ψηφιακής αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Το iZak™ είναι μια φορητή συσκευή 
αποθήκευσης και αναπαραγωγής πολυμέσων που μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε PC ή 
Mac μέσω της θύρας USB-2 (plug & play,) με σκοπό την αποθήκευση ψηφιακού υλικού (μουσική, 
ταινίες, φωτογραφίες, αρχεία υπολογιστή). Το iZak™ έχει δύο τρόπους διασύνδεσης, σύνδεση με 
υπολογιστή και σύνδεση με τηλεόραση. Ιδιαίτερα, η UNIBRAIN προσφέρει υλικό, λογισμικό και 
know-how καθώς και την εξουσιοδότηση για παραγωγή σε κινεζικες εταιρίες οι οποίες 
εξομειώνουν την τεχνολογία της και κατασκευάζουν νέα προϊόντα (λευκής ετικέτας) για τους 
πελάτες τους. Οι πελάτες αυτοί είναι μεγάλες εταιρίες λιανικής στην Ευρώπη οι οποίες 
προσθέτουν τα εμπορικά τους σήματα και διανέμουν τα παράγωγα του Izak προϊόντα στις 
αντίστοιχες αγορές. 
 
 
 

3.5.6 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  
 
Ιδιόκτητα ακίνητα 
 
Η HOL δεν έχει στην κατοχή της ιδιόκτητα ακίνητα. 
 
Ενοικιαζόμενα ακίνητα 
 
1) Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της HOL βρίσκονται στην Αθήνα (οδός Ανδριανείου 2 και 
Παπαδά) σε μισθωμένο (βάσει της από 26.02.2007 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου) κτίριο 
ιδιοκτησίας της Intracom Holdings και το οποίο αφορά σε συνολικό εμβαδό  6.500 τ.μ.  
 
Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης είναι 12ετής, με ημερομηνία λήξης την 31.05.2019. Το 
μίσθωμα που καταβάλλει η HOL για το εν λόγω ενοικιαζόμενο ακίνητο ανέρχεται βάσει των όρων 
της σύμβασης σε € 102.500 μηνιαίως, ετησίως αναπροσαρμοζόμενο βάσει ΔΤΚ (απλή 
δωδεκάμηνη μεταβολή). 
 
2) Η HOL μισθώνει (βάσει της από 09.11.2006 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ως τροποποιήθηκε 
στις 16/11/2006) αποθηκευτικό χώρο, ιδιοκτησίας της Intracom Defence Electronics, συνολικού 
εμβαδού 100 τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (21 χλμ. Λεωφόρου Παιανίας-
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Μαρκοπούλου). Η διάρκεια της σύμβασης είναι 5ετής. Το μίσθωμα που καταβάλλει η HOL για το 
εν λόγω ενοικιαζόμενο ακίνητο ανέρχεται σε € 500 μηνιαίως. 
 
3) Η HOL μισθώνει ακίνητο στην Παιανία ιδιοκτησίας της Intracom Holdings. Το μίσθωμα 
ανέρχεται σε € 4.746. (πλέον χαρτοσήμου) μηνιαίως.  
 
 
4) Η HOL μισθώνει 15 ακίνητα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας κυρίως για την εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της (data centres). Το συνολικό μίσθωμα που καταβάλλει η 
Εταιρία για το σύνολο τον εν λόγω ενοικιαζόμενων χώρων ανέρχεται σε € 6.375 μηνιαίως.  
 
5) Επίσης, η Εταιρία έχει συνάψει συμβάσεις παραχώρησης χρήσης (Equipment Hosting 
Agreements) για την εγκατάσταση («φιλοξενία») του εξοπλισμού της.  
 
 
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 
 
Η HOL διαθέτει σημαντικό ιδιόκτητο Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό αναπόσβεστης αξίας € 108.515 
χιλ. την 30.09.2008. Ο εν λόγω εξοπλισμός (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers, routers, 
switches, οπτικές ίνες κλπ) απαρτίζει κυρίως το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Εταιρίας.  
 
Επιπλέον με την από 14.04.2006 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing agreement) με 
την EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING, διάρκειας 36 μηνών, η HOL μισθώνει εξοπλισμό 
όπως φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες, routers κλπ. Το συνολικό τίμημα της εν 
λόγω χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε €164.919,60 (ήτοι €3,849,66 μηνιαίως).  
 
Επίσης, με την από 9.01.2006 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing agreement) με την 
ΕΘΝΙΚΗ LEASING, διάρκειας 60 μηνών, η HOL μισθώνει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με 
συνολικό τίμημα € 1.497.991  (ήτοι €25 χιλ μηνιαίως). 
 
 
Εγγυήσεις – Εμπράγματες Ασφάλειες 
 
Το σύνολο των εγγυητικών επιστολών σε επίπεδο Ομίλου την 30/09/2008 ανήλθε σε € 21.655 
χιλ. Η ανάλυση ανά τράπεζα, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 30/09/2008 
Alpha Bank 10.302 
Eurobank 3.222 
Εθνική τράπεζα 3.924 
Πειραιώς 518 
Millenium 2.598 
Εμπορική τράπεζα 1.090 
ΣΥΝΟΛΑ 21.655 
 
 
Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των εγγυητικών επιστολών ανά κατηγορία χρήσης: 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 30/09/2008 
Εγγυητικές για προκαταβολές 5.447 
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 3.351 
Εγγυητικές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 38 
Λοιπά Κοινωνία της Πληροφορίας 9.080 
Λοιπά Καλής Πληρωμής 3.739 
ΣΥΝΟΛΑ 21.655 
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ομολογιακό δάνειο που σύνηψε η Εταιρία την 23.10.2008 έχει 
ενεχυριαστεί το σύνολο των μετοχών της 100% θυγατρικής της εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες 
Α.Ε.(βλ. κεφ. 3.4 «Σημαντικές Συμβάσεις») 
 
Σημειώνεται ότι, η Εταιρία δεν έχει λάβει και δεν έχει δώσει εγγυήσεις από και προς τις εταιρίες 
του Ομίλου. 
 
Τέλος σημειώνεται ότι η Intracom Holdings έχει εγγυηθεί το σύνολο των δανείων του Ομίλου της 
HOL. 
 
Ασφαλιστική πολιτική  

Πάγια στρατηγική της Εταιρίας είναι η ασφαλιστική κάλυψη κάθε ασφαλίσιµου κινδύνου, µε στόχο 
την επιτυχή αντιµετώπιση κάθε ζηµιογόνου γεγονότος, που ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη 
λειτουργία και την ανταγωνιστικότητά της. 

Ειδικότερα, η Εταιρία έχει μεριμνήσει για την επίτευξη ασφαλιστικής κάλυψης: 

1) κάθε τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού ευρισκομένου εντός των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρίας ή σε άλλα σημεία του δικτύου της Εταιρίας, από 
κινδύνους πυρκαγιάς, κεραυνού, έκρηξης, σεισμού, βραχυκυκλώµατος, καπνού, τρομοκρατικών 
ενεργειών ή πράξεων δολιοφθοράς, διάρρηξης, κλοπής, πλημύρας, παγετού, διαρροής και/ή 
θραύσης σωληνώσεων κλπ., 

2) εργοδοτικής και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, από τη 
χρήση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, 

3) αστικής ευθύνης από την εγκατάσταση, απεγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ευρισκόμενου σε συνεγκαταστάσεις με τον ΟΤΕ ανά την Ελλάδα, 
Data Centers, Transmission, PoPs και Απομακρυσμένες Συνεγκαταστάσεις  και 

4) άλλων κινδύνων, όπως κατά περίπτωση επιβάλλεται ή συμφωνείται στο πλαίσιο της 
συναλλακτικής και συμβατικής δραστηριότητας της Εταιρία με τρίτα μέρη.  

Περαιτέρω, η Εταιρία έχει φροντίσει για την κάλυψη του προσωπικού της και πιο συγκεκριμένα 
παρέχει σε κάθε εργαζόμενο ασφάλεια ζωής, κάλυψη για µόνιµη/ολική ή µερική ανικανότητα από 
ασθένεια ή ατύχηµα και ιατροφαρµακευτική εξωνοσοκοµειακή και νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

Το εννιάμηνο του 2008 οι δαπάνες για ασφαλιστική κάλυψη από τον Όμιλο ανήλθαν σε € 120 χιλ. 
Η Εταιρία δεν εμπλέκεται σε σημαντικές διενέξεις με τις εταιρίες ασφάλισης που συνεργάζεται. 
 
 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές πτυχές που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρήση των προαναφερθέντων ενσώματων ακινητοποιήσεων εκ 
μέρους του Ομίλου. 
 
Σήματα - Δικαιώματα Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας  
H HOL έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε ό,τι αφορά εμπορικά σήματα και λογότυπα τα οποία 
φέρουν κυρίως τις ονομασίες «HOL» και «Hellas OnLine». Η Εταιρία προστατεύει τα εμπορικά 
σήματα και τα λογότυπά της καθώς τα θεωρεί σημαντικά για τη δραστηριότητά της. Ειδικότερα, 
την 30/09/2008 η εταιρία είχε αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως 19 σημάτων προϊόντων και 
υπηρεσιών της τα οποία περιλάμβαναν τις εξής ονομασίες: HOL Hellas OnLine 
(147636/07.12.1999-07.12.2009), dolphincard HOL phone & internet Hellas OnLine (2 σήματα 
υπ’ αριθμ. 165628/12.12.2002-12.12.2012 και 165630/12.12.2002-12.12.2012), easyVoice (υπ’ 
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αριθμ. 165629/12.12.2002-12.12.2012), netVOICE (υπ’ αριθμ. 165631/12.12.2002-12.12.2012), 
dolphincard phone & internet (υπ’ αριθμ. 165632/12.12.2002-12.12.2012), Help OnLine (υπ’ 
αριθμ. 167288/02.04.2003 - 02.04.2013), hiBOX (υπ’ αριθμ. 187835/24.10.2006-24.10.2016), Hol 
hellas online(υπ’ αριθμ. 192308/19.06.2007-19.06.2017), hol business double-play (υπ’ αριθμ. 
192307/19.06.2007-19.06.2017), hol hellas online (2 σήματα υπ’ αριθμ. 192306/19.06.2007-
19.06.2017 και 192309/19.06.2007-19.06.2017), “UNIBRAIN A.E.”, [5367/1994 απόφαση της 
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ), 5/1995 ΔΕΒΙ) και [1012/2001 απόφαση της Διοικητικής 
Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ), 3/2001] με διάρκεια έως την 18.4.2010, «Attica Telecom» 176952 
απόφαση ΔΕΣ 10727/2005] με διάρκεια προστασίας μέχρι την 21.12.2014,, «FIRENET» 
[3645/1998 απόφαση ΔΕΣ,  7/16.12.1998 ΔΕΒΙ], για το οποίο έχει χορηγηθεί παράταση 
προστασίας για νέα 10-ετία, από 22.10.2007., (6) σήματα FireAPI, FireDV, FirePrint, Fire-I, 
FireCard και FireRepeater, με αριθμούς κατάθεσής τους 150008, 150009, 150010, 150013, 
150014 και 150015 αντίστοιχα, που έγιναν δεκτά με αποφάσεις της αρμόδιας διοικητικής 
Επιτροπής με διάρκεια προστασίας μέχρι την 18.4.2010 [3/8.5.2001, ΔΕΒΙ], FireNAS, με αριθμό 
κατάθεσης 163493 [5469/2003 απόφαση ΔΕΣ, 6/2003 ΔΕΒΙ] με διάρκεια προστασίας μέχρι την 
8.7.2012. 
 
(Βλ. επίσης Κεφ. 2 «Επενδυτικοί κίνδυνοι – Επενδυτικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με το νομικό 
και ρυθμιστικό πλαίσιο - Η νομική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της 
Εταιρίας μπορεί να μην είναι πάντοτε αποτελεσματική, γεγονός που μπορεί να αποδυναμώσει την 
αξία της εταιρικής της ταυτότητας και των επώνυμων προϊόντων της») 
 
Επιπλέον η HOL έχει κατοχυρώσει 96 διαδικτυακούς χώρους (domain names) με κατάληξη 
κυρίως .gr αλλά και .eu, ενώ δεν διαθέτει κατοχυρωμένες ή και κατατεθειμένες προς κατοχύρωση 
από τα αρμόδια όργανα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
 
 

3.5.7 Επενδύσεις  
 
Η HOL (πρώην Unibrain), τη χρονική περίοδο 2005-2007 υλοποίησε επενδύσεις ύψους € 49,5 
χιλ. 
 
Η προ συγχώνευσης ΗΟL υλοποίησε, μαζί με τη θυγατρική της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., 
επενδύσεις ύψους € 98.196 χιλ. για τη χρονική περίοδο 2005-2007 και € 43.680 χιλ. για το 
εννιάμηνο του 2008, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία 2005 2006 2007 

 
 30/09/2008 Σύνολο 

σε € χιλιάδες      
Κτίρια-τεχνικά έργα 33 199 39 90 270 
Μεταφορικά Μέσα 5 0 21 - 26 

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις, Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισμός 

4.825 8.932 47.769 63.760 61.525 

Προκαταβολές για αγορά παγίων και 
πάγια υπό κατασκευή 

0 3.457 32.918 (20.170) 36.375 
Σύνολο 4.862 12.588 80.746 43.680 98.196 
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την HELLAS ON LINE βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις 
χρήσεις 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και ενδιάμεσες μη ελεγμένες συνοπτικές 
ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες περιόδου 01/01-30/09/2008  
 
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της HOL για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 ανήλθαν σε € 4.862 χιλ, 
€ 12.588 χιλ. και € 80.746 χιλ. αντίστοιχα και αφορούν σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, την εξεταζόμενη περίοδο η HOL επέκτεινε το δίκτυο οπτικών ινών 
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το οποίο την 30.09.2008 αποτελείτο από 8 επιμέρους μητροπολιτικά δίκτυα συνολικού μήκους 
864 χλμ περίπου, ένα εθνικό δίκτυο μήκους 2.167 χλμ. περίπου και ένα δίκτυο πρόσβασης 
αποτελούμενο από 110 τοπικά κέντρα με περίπου 188 χιλιάδες συνδέσεις ΑΠΤΒ. Επίσης η 
Εταιρία έχει εμπλουτίσει την κύρια υποδομή της (Transport & IP Network) που σχετίζεται με την 
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με δρομολογητές μεγάλης 
διεκπεραιωτικής ικανότητας και αξιοπιστίας (carrier class terra-routers) και έχει θέση σε 
λειτουργία συστήματα CWDM/DWDM που πολλαπλασιάζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα του 
δικτύου οπτικών ινών. Επιπλέον η Εταιρία έχει επενδύσει στην εγκατάσταση εξοπλισμού για τη 
παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας η οποία βασίζεται στις πλατφόρμες ΕΙΝ και IMS της εταιρίας 
Ericsson καθώς επίσης και σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (Value 
Added Services)  το οποίο βασίζεται σε πλατφόρμα Opencall της εταιρίας Hewlett Packard. 
 
 
Επενδυτικό πρόγραμμα  
 
Η στρατηγική ανάπτυξης των επενδύσεων της Εταιρίας διαμορφώνεται από τις εξής βασικές 
αρχές: 

• Την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου της, η οποία αποτελεί μονόδρομο για την αυτόνομη 
λειτουργία ενός παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεδομένου ότι ελαχιστοποιεί 
τα λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν από την εκμίσθωση χωρητικότητας,  δημιουργεί τις 
συνθήκες για την απόκτηση εσόδων και για τη μεγιστοποίηση των επιπέδων εκμετάλλευσης 
του δικτύου, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τα περιθώρια κερδοφορίας. 

• Τον διαρκή εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη ενός δικτύου ευέλικτου, μέσω ιδίως της προμήθειας 
προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας, που δημιουργούν τις συνθήκες για υψηλής χωρητικότητας 
συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την παροχή νέων για 
την Ελλάδα Υπηρεσιών, όπως IPTV και VOD, σταθερή τηλεφωνία με αντίστοιχη ποιότητα σε 
μεγάλες εταιρίες και όχι μόνο σε ιδιώτες. 

• Τη διαμόρφωση του απαραίτητου μεγέθους, προκειμένου να διαδραματίζει ενεργότερο ρόλο 
στη διαμόρφωση πολιτικών επί των προϊόντων και τιμών στην αγορά. 

• Την πλήρη αυτοματοποίηση των εταιρικών διαδικασιών με επενδύσεις σε συστήματα 
τεχνολογίας αιχμής και περαιτέρω αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών μέσων με σκοπό την 
διαμόρφωση ακόμη υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών. 

• Τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.  

 

 

Οι επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης της Εταιρίας κατά την περίοδο 2009-2010 αφορούν στους 
εξής τομείς:  

• περαιτέρω επέκταση του δικτύου κορμού της και κατάλληλη διαστασιοποίηση και 
παραμετροποίησή του 

• περαιτέρω επέκταση των παρεχόμενων από την Εταιρία υπηρεσιών διαδικτύου και 
υπηρεσιών φωνής 

• περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών πολυμέσων μέσω της εμπορικής διαθεσιμότητας 
του φωνητικού της δικτύου, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία “επόμενης γενιάς” (Next 
Generation Networks) και αποτελείται από τηλεφωνικό κέντρο μεγάλης αξιοπιστίας 
(carrier grade telephony switch), ακολουθώντας την αρχιτεκτονική IMS 

• παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών δεδομένων φωνής και βίντεο με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών triple – play (IPTV και VOD) 

• ανάπτυξη εταιρικού πελατολογίου,  και συνεργασίας ακόμη και με εγχώριους και διεθνείς 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων «οπτικών ινών στο 
κτίριο» (Fibre to the Building ή FTTB). 
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Οι επενδύσεις για τις οποίες η Εταιρία και η θυγατρική της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έχουν 
πάρει ισχυρές δεσμεύσεις για την  ολοκλήρωση της υλοποίησής τους εντός του 2009 σύμφωνα 
με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, σχετίζονται με έργα που εντάσσονται σε πρόγραμμα της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και αναλύονται ως εξής: 
 
 

Επενδύσεις Σύνολο 
επενδύσεων 

Ποσό 
Επιδότησης 

Ποσό 
Υλοποίησης 

Έως 
31/12/2008 

 
Υπολειπόμενο 

Ποσό Επένδυσης 
 

σε € εκατ.     
Κοινωνία της Πληροφορίας  64,2 32,1 52,2 12,0 
Αναπτυξιακός Νόμος 74,6 22,4 61,8 12,8 
 
 
Σχετικά με τον προορισμό των αντληθέντων, από την παρούσα αύξηση, κεφαλαίων, βλ. κεφ. 4.2 
«Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Κεφαλαίων». 
  
 
Επενδύσεις στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του 
Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 
 
Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην απελευθέρωση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου. Στην Ελλάδα, η 
Κοινωνία της Πληροφορίας εντάσσεται στο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006. Το 
2006, προωθήθηκε το πρόγραμμα «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» ως μέρος της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, με στόχο την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, την πρόσβαση σε αυτά και την 
αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2006, 
η HOL επελέγη ως Τελικός Αποδέκτης (contractor) για τις ζώνες 1,2 και 4 του έργου που 
καλύπτει τη Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ελλάδας, σημαντικό τμήμα της 
Πελοποννήσου καθώς και τις Κυκλάδες. Οι σχετικές επενδύσεις σε έργα υποδομής ανέρχονται 
στο ποσό των € 64,2 εκατ. περίπου εκ των οποίων € 32,1 εκατ. περίπου επιδοτούνται από το 
κράτος. Η HOL αναμένει ότι το έργο αυτό θα της δώσει σημαντική και έγκαιρη πρόσβαση σε μία 
δυνητική αγορά άνω των 1,5 εκατ. σταθερών γραμμών Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν τον 
Μάρτιο του 2007. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων έληγε την 31/10/2008, ενώ με 
την σχετική τροποποίηση των συμβάσεων η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης μετατίθεται την 
30/04/2009. Η Εταιρία βρίσκεται στη φάση υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων.  
 
Η HOL και η θυγατρική της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» έχουν υποβάλει επιχειρηματικά 
σχέδια για τη λήψη κρατικής ενίσχυσης στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Τον 
Ιούνιο 2007, εγκρίθηκε ενίσχυση ποσού € 11,6 εκατ. περίπου για την επένδυση της HOL που 
αφορά έργα ευρυζωνικών υποδομών και καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Αττική και 
Θεσσαλονίκη, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού € 38,6 εκατ. περίπου. Η προθεσμία 
ολοκλήρωσης των έργων της HOL λήγει την 30/6/2009. 
 
Επιπλέον, τον Ιούνιο 2007, εγκρίθηκε ενίσχυση ποσού € 7,9 εκατ. περίπου για την επένδυση της 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» που αφορά έργα ευρυζωνικών υποδομών στην Αττική και 
στη Θεσσαλονίκη συνολικού προϋπολογισμού 26,4 εκατ. Επίσης τον Ιούνιο 2007 εγκρίθηκε 
επιχορήγηση συνολικής αξίας € 2,88 εκατ. για επενδυτικά έργα στην κατηγορία των καινοτόμων 
ευρυζωνικών υπηρεσιών συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού € 9,6 εκατ. Η προθεσμία 
ολοκλήρωσης των ανωτέρω επενδυτικών έργων έληγε το Σεπτέμβριο 2008 (Οι σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις έγκρισης της υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 
δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ ένα (1) έτος (Σεπτέμβριο 2007) μετά την υποβολή των αιτήσεων 
υπαγωγής ενώ η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης παρέμεινε η ίδια.). Οι Αττικές Τηλεπικοινωνίες 
έχουν ήδη υποβάλει αίτηση τροποποίησης/διόρθωσης της απόφασης η οποία θα καθορίζει νέα 
προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων το Σεπτέμβριο 2009.  
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 Κατά δήλωση της Εταιρίας, το φυσικό αντικείμενο των έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα 
«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες 
της Ελλάδας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει υλοποιηθεί περίπου κατά το 80% και έχουν 
μέχρι σήμερα γίνει τρεις πιστοποιήσεις από την Κοινωνία της Πληροφορίας που αντιστοιχούν σε 
€ 13 εκατ. Αντίστοιχα, το φυσικό αντικείμενο των έργων ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και 
καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου έχει υλοποιηθεί 
περίπου κατά το 83% και οι σχετικές πιστοποιήσεις αναμένοναι να γίνουν εντός του πρώτου 
τριμήνου του 2009. Βλ. σχετικά κεφ. 2 «Επενδυτικοί κίνδυνοι - Η Εταιρία δύναται να αντιμετωπίσει 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του σχεδίου ανάπτυξης του δικτύου της, γεγονός που θα 
μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να προσελκύσει νέους πελάτες».  
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3.5.8 Οργανωτική Διάρθρωση 
 
Πληροφορίες για τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η HOL   
 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
 

 
 

Επωνυμία εταιρίας
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Ανώνυμη Εταιρία 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

Έδρα Αθήνα
Διεύθυνση Αδριανείου 2
Αντικείμενο εργασιών Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών
Μετοχική Σύνθεση και δικαιώματα ψήφου 100% θυγατρική της HELLAS ON LINE
Μετοχικό κεφάλαιο σε χιλ € 21.675
Οικονομικά στοιχεία
Ενεργητικό χιλ € 48.086
Ίδια Κεφάλαια χιλ € 34.852
Αποθεματικά χιλ € 9.230
Κύκλος εργασιών χιλ € 16.724
Κέρδη προ φόρων χιλ € 7.425
Κέρδη μετά φόρων χιλ € 5.434
Κόστος επένδυσης στα βιβλία της HOL με 
31/12/2007 σε χι. € 60.960  

 
Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για τη χρήση 2007. Η «ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» συνέταξε βάσει ΔΠΧΠ, οικονομικές καταστάσεις 
για τη χρήση που έληξε  31.12.2007, οι οποίες ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
38081), της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, 152 32  
Χαλάνδρι).  
 

 
Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες A.E. εγκρίθηκε 
ποσό μερίσματος € 4.000.000 προς τον μοναδικό μέτοχο της, HOL, το οποίο θα καταβληθεί εντός 
του 2008. 
 
Στον πίνακα παρακάτω παρατίθενται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο  
Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 
Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου Πρόεδρος 
Αθανάσιος Ζαρκαλής του Σπυρίδωνος Αντιπρόεδρος 
Αντώνιος Κεραστάρης του Ιωάννη Διευθύνων Σύμβουλος 
Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη Μέλος ΔΣ 
Σπυρίδων Βασιλάκης του Γεωργίου Μέλος ΔΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIBRAIN Inc. 
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Επωνυμία εταιρίας UNIBRAIN Inc. 
Έδρα και διεύθυνση 2420 Camino Ramon, Suite 121, San Ramon CA 

94583, U.S.A. 
Ποσοστό Συμμετοχής και δικαιώματα ψήφου 100% 
Αντικείμενο εργασιών  Εμπορία συστημάτων υλικού (hardware) και 

λογισμικού (software) υψηλής τεχνολογίας. 
Μέθοδος Ενοποίησης Ολική 
Ενεργητικό (σε χιλ. €) 1.202,17 
Ίδια κεφάλαια (σε χιλ. €) 1.095,50 
Μετοχικό κεφάλαιο (σε χιλ. €) 3.334,28 
Αποθεματικά - 
Υποχρεώσεις (σε χιλ. €)    106,66 
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. €) 1.637,37 
Κέρδη μετά από φόρους (σε χιλ. €)    129,22  
Λογιστική αξία κατά ΔΛΠ στα βιβλία της 
UNIBRAIN με 31.12.2007 

(σε χιλ. €)  842,34 (Κόστος € 3.322,07- Απομείωση 
€ 2.479,73) 

Μερίσματα εισπραχθέντα από τη UNIBRAIN από 
την εν λόγω συμμετοχή της το έτος 2007 

- 

 
Πέραν της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της UNIBRAIN Inc., η Εταιρία δεν συμμετέχει 
(κατά πλειοψηφία ή μειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή σε άλλη εταιρία οποιασδήποτε μορφής, ούτε 
έχει ενιαία διεύθυνση, ή κοινή διοίκηση, ή κοινή μετοχική σχέση με άλλη επιχείρηση, ούτε, τέλος, 
υπάρχουν συμβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισμού οργάνων εταιρίας. 
 
Πρόεδρος της UNIBRAIN INC είναι ο κ. Σωσώνης Θεολόγος του Βασιλείου και Γραμματέας ο κ. 
Ζαχόπουλος Γεώργιος του Κων/νου. 
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3.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η συγχώνευση των εταιριών Hellas ON Line (προ συγχώνευσης HOL) και UNIBRAIN 
ολοκληρώθηκε νομικά την 7 Μαΐου 2008 (Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 
31/12/2007). Η UNIBRAIN μετονομάστηκε σε HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πριν τη συγχώνευση, η UNIBRAIN και η προ 
συγχώνευσης HOL ήταν υπό τον έλεγχο της Intracom Holdings, όπως είναι και η μετά την 
ολοκλήρωση της συγχώνευσης εταιρία.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται  

• οι pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα έτη 2006-2007, οι οποίες έχουν 
ετοιμασθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, για να παρέχουν τις πληροφορίες για το 
πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη των Ομίλων Εταιριών της Unibrain AE και 
της Hellas on Line AE για τις χρήσεις 2006 και 2007, λόγω της απορρόφησης της 
δεύτερης από την πρώτη ως αυτές να είχαν συνενωθεί σε μια ενιαία εταιρία από την 
αρχή των χρήσεων αυτών,  

• οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες για την περίοδο 01/01/2008-
30/09/2008 όπου λόγω της εφαρμογής της μεθόδου της συνένωσης συμφερόντων, τα 
στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις, ταμειακές ροές, έσοδα και έξοδα της 
απορροφώσας εταιρίας Unibrain AE έχουν αναπροσαρμοσθεί για να περιλαμβάνουν τα 
κονδύλια των δύο ομίλων εταιριών, σαν να ήταν μια ενιαία εταιρία από την 1 Ιανουαρίου 
2007,  

• και οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) 
για τις χρήσεις 2007, 2006 και 2005 ( όπως έχουν επαναδημοσιευτεί ως συγκρίσιμη 
στήλη στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, για τις οποίες εκκρεμεί η έγκρισή 
τους από την επόμενη Τακτικη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας) , οι οποίες 
αφορούν στις οικονομικές καταστάσεις της Unibrain, πριν τη συγχώνευσή της με την 
Hellas on Line AE. 

 

3.6.1  Χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma 
 
Βάση ετοιμασίας και παραδοχές 
 
Οι Pro forma πληροφορίες έχουν ετοιμασθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, για να παρέχουν 
τις πληροφορίες για το πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη των Ομίλων Εταιριών της 
Unibrain AE και της Hellas on Line AE για τις χρήσεις 2006 και 2007, λόγω της απορρόφησης της 
δεύτερης από την πρώτη ως αυτές να είχαν συνενωθεί σε μια ενιαία εταιρία από την αρχή των 
χρήσεων αυτών. Οι Pro forma πληροφορίες έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του ενημερωτικού 
δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3401/2005 και του κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι 
παρούσες Pro forma πληροφορίες είναι σύμφωνες με αυτές που είχαν συνταχθεί για σκοπούς 
του εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2008, εκτός από τις 
αλλαγές στα ποσά που αφορούν τις εύλογες αξίες των στοιχείων που αναγνωρίστηκαν κατά την 
εξαγορά της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ λόγω της τελικής κατανομής του τιμήματος εξαγοράς. 
 
Η κατάρτιση των Pro forma οικονομικών πληροφοριών, λόγω της φύσης τους, εξετάζει μια 
υποθετική κατάσταση και επομένως δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική οικονομική θέση της 
(υποθετικής) νέας εταιρίας ή τα πραγματικά αποτελέσματά της. 
 
Οι pro forma οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των δημοσιευμένων ελεγμένων 
οικονομικών καταστάσεων των ομίλων Unibrain AE και Hellas on Line AE για τις χρήσεις 2006 
και 2007. Οι οικονομικές καταστάσεις των δύο ομίλων έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 
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Στις ενοποιημένες oικονομικές καταστάσεις της Hellas on Line ΑΕ περιλαμβάνεται η εταιρία 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ (100% συμμετοχή). Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Unibrain ΑΕ περιλαμβάνεται η εταιρία Unibrain Inc (100% συμμετοχή). 
 
Οι εταιρείες Unibrain AE και Hellas on Line AE είχαν συντάξει τις πρώτες ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για τη χρήση του 2005 (με ημερομηνία μετάβασης την 
1/1/2004).  Η θυγατρική εταιρεία Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ ετοίμασε τις πρώτες ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για τη χρήση του 2007 (με ημερομηνία 
μετάβασης την 1/1/2006). 
 
Μέχρι την 31/12/2006 η εταιρεία Unibrain SA ενοποιείτο στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου 
Intracom Holdings ΑΕ («Intracom») με τη μέθοδο της καθαρής θέσης με ποσοστό 29.98%. Τον 
Ιανουάριο του 2007 η Intracom απέκτησε τον έλεγχο της διοίκησης της εταιρείας μέσω της 
πλειοψηφίας που κατέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια ενοποιήθηκε για πρώτη 
φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Με βάση το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της 
Intracom και τη μεγάλη διασπορά των λοιπών μετοχών της εταιρείας, ο όμιλος έχει ουσιαστικά τη 
δυνατότητα να ορίζει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να ελέγχει τη 
Διοίκηση και να καθορίζει τις επιχειρηματικές πολιτικές της εταιρείας και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι 
πληρούνται οι  προϋποθέσεις του ΔΛΠ 27 για ολική ενοποίηση (“De facto έλεγχος”). 
 
Η εταιρεία Hellas on Line AE εξαγοράστηκε πλήρως από την Intracom τον Ιανουάριο 2006 και 
έκτοτε ενοποιείται στον όμιλο με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 
Για την κατάρτιση των Pro forma πληροφοριών έχει ακολουθηθεί η μέθοδος της συνένωσης 
συμφερόντων, λόγω του ότι, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι δύο όμιλοι τελούν υπό τον κοινό 
έλεγχο της εταιρίας Intracom Holdings AE. Δεν εφαρμόστηκε η μέθοδος της εξαγοράς, όπως 
ορίζει το ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», επειδή σύμφωνα με την παράγραφο 11 του 
προτύπου οι συναλλαγές που αφορούν εταιρείες που τελούν υπό κοινό έλεγχο δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 3. Ημερομηνία συνένωσης θεωρήθηκε η 1 Ιανουαρίου 2006. Ως 
αποτέλεσμα, οι Pro forma πληροφορίες προήλθαν από τη συνάθροιση των κονδυλίων των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Unibrain AE με τα αντίστοιχα κονδύλια των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Hellas on Line ΑΕ για τις χρήσεις 2006 και 2007. 
 
Επιπρόσθετα, για την κατάρτιση των Pro forma πληροφοριών θεωρήθηκε ως ημερομηνία 
εξαγοράς της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ από την Hellas on Line AE η 1 Ιανουαρίου 2006 (η 
εταιρεία εξαγοράστηκε από την Hellas on Line τον Απρίλιο 2007). Ως αποτέλεσμα,  

- οι εύλογες αξίες και υπεραξία που προέκυψαν μετά την οριστικοποίηση της κατανομής 
του τιμήματος εξαγοράς, αναγνωρίστηκαν την 1 Ιανουαρίου 2006 ως ακολούθως: (α) 
πελατειακές σχέσεις €12,090,000, (β) αύξηση στην αξία του τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού €3,105,847, (γ) αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση στα στοιχεία αυτά 
€3,798,962 και (δ) υπεραξία €18,106,938 (βλ.πιο κάτω), 

- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hellas on Line που έγινε για σκοπούς καταβολής 
του τιμήματος εξαγοράς ύψους €46,300,000 θεωρήθηκε ότι έγινε την 1 Ιανουαρίου 2006 
και 

- τα αποτελέσματα και τα στοιχεία ισολογισμού της θυγατρικής Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ 
ενοποιήθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2006. 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται (α) οι λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. κατά την ημερομηνία εξαγοράς (23/4/2007), οι 
εύλογες αξίες όπως προσδιορίστηκαν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής, καθώς 
και η προκύπτουσα υπεραξία ύψους €18,106,938 και (β) οι λογιστικές αξίες των στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. κατά την ημερομηνία πρώτης 
ενοποίησης για σκοπούς των Pro forma οικονομικών πληροφοριών (1/1/2006), καθώς και οι 
εύλογες αξίες όπως προσδιορίστηκαν κατά την ημερομηνία αυτή και η προκύπτουσα υπεραξία 
ύψους €25,375,405: 
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Ενεργητικό Λογιστική αξία Εύλογη αξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 30,290,741 33,396,588 22,013,518 25,119,365
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 141,968 12,231,968 92,996 12,182,996
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 258,441 (3,540,521) 186,787 (3,612,175)
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10,252,473 10,252,473 5,899,895 5,899,895
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1,010,294 1,010,294 306,055 306,055
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 40,342 40,342 -                         -                   

41,994,259 53,391,144 28,499,251 39,896,136
Υποχρεώσεις
Δάνεια 11,000,000 11,000,000 9,000,000 9,000,000
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13,380,057 13,380,057 9,211,204 9,211,204
Προβλέψεις 88,025 88,025 30,337 30,337

24,468,082 24,468,082 18,241,541 18,241,541
Καθαρή θέση 17,526,177 28,923,062 10,257,710 21,654,595
Τίμημα εξαγοράς 47,030,000 47,030,000
Υπεραξία 18,106,938 25,375,405

Στις 23/4/2007 (ημ.εξαγοράς) Την 1/1/2006

 
 
Οι λογιστικές αρχές για τη σύνταξη των pro forma οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 
2007 και της 31 Δεκεμβρίου 2006 είναι συνεπείς με τις λογιστικές πολιτικές που εφάρμοσε η 
απορροφώσα εταιρία UNIBRAIN A.E. στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της. Για 
συναλλαγές που δεν άπτονται της δραστηριότητας της απορροφώσας εταιρίας υιοθετήθηκαν οι 
λογιστικές πολιτικές που εφάρμοσε η απορροφώμενη HOL A.E. στις τελευταίες οικονομικές 
καταστάσεις της. Η νέα εταιρεία θα συνεχίσει να ακολουθεί τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 
αναφέρονται πιο πάνω. 
 
Εξήγηση  - Ανάλυση Προσαρμογών Pro forma 

 
(α) Εξαγορά εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ 
 
Η Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ εξαγοράστηκε από την Hellas on Line τον Απρίλιο 2007 έναντι 
τιμήματος €47,030,000 (συμπεριλαμβανομένων εξόδων συναλλαγής ύψους €730,000). Για 
σκοπούς ετοιμασίας των Pro forma πληροφοριών, θεωρήθηκε ως ημερομηνία εξαγοράς η 1 
Ιανουαρίου 2006. Οι εύλογες αξίες και υπεραξία που προέκυψαν μετά την οριστικοποίηση της 
κατανομής του τιμήματος εξαγοράς, αναγνωρίστηκαν την 1 Ιανουαρίου 2006 ως ακολούθως: (α) 
πελατειακές σχέσεις €12,090,000, (β) αύξηση στην αξία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
€3.105.847, (γ) αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση στα στοιχεία αυτά €3,798,962 και (δ) 
υπεραξία €18,106,938. 
 
Ως εκ τούτου, οι προσαρμογές Pro forma περιλαμβάνουν: 
- τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων της θυγατρικής για τη χρήση 2006 και την περίοδο 
1/1-22/4/2007. 
- τις αποσβέσεις των στοιχείων που αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά για τη χρήση 2006 και 
την περίοδο 1/1-22/4/2007. 
- τα στοιχεία ισολογισμού της θυγατρικής την 31/12/2006 
- την απαλοιφή των ενδοομιλικών υπολοίπων την 31/12/2006 και των ενδοομιλικών συναλλαγών 
για την περίοδο 1/1-31/12/2006 και 1/1-22/4/2007 
- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία προέβη η Hellas on Line στη χρήση 2007 για 
χρηματοδότηση της εξαγοράς της θυγατρικής 
- την αναταξινόμηση σε στοιχεία ισολογισμού της θυγατρικής στις 31/12/2007 μετά από την 
οριστικοποίηση της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς. 
 
(β) Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 

 
H Hellas on Line είχε αναγνωρίσει στη χρήση του 2006 αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 
ύψους €5,820,280. Λόγω της απόφασης για απορρόφηση της εταιρίας από τη Unibrain AE, 
σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους οι ζημιές αυτές δε μεταφέρονται στην καινούργια εταιρία. 
Ως εκ τούτου, οι προσαρμογές Pro forma περιλαμβάνουν τη διαγραφή της απαίτησης αυτής στη 
χρήση που σχηματίστηκε. 
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Pro forma Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2006 
 
(ποσά σε €) 
 
Στοιχεία Pro Forma 
Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-
31.12.2006 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές 
Πληροφορίες 

  Unibrain 
Hellas on 

Line Σύνολο 
Προσαρμογές 

Pro forma 

Pro forma 
Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 
        
Έσοδα 5.223.015 33.087.384 38.310.399 10.789.671 49.100.070 
Κόστος πωλήσεων (3.015.169) (37.930.259) (40.945.428) (3.418.414) (44.363.842) 
Μικτό Κέρδος 2.207.846 (4.842.875) (2.635.029) 7.371.257 4.736.228 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 44.041 489.574 533.615 44.361 577.976 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (782.429) (3.981.710) (4.764.139) (2.053.084) (6.817.223) 
Έξοδα έρευνας (249.373) (1.639.074) (1.888.447) - (1.888.447) 
Έξοδα διάθεσης (485.698) (10.267.024) (10.752.722) (772.645) (11.525.367) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 734.387 (20.241.109) (19.506.722) 4.589.889 (14.916.833) 
        
Χρηματοοικονομικά έσοδα 34.906 273.525 308.431 7.132 315.563 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (14.745) (1.369.790) (1.384.535) (579.057) (1.963.592) 
Κέρδη/(ζημίες) προ Φόρων 754.548 (21.337.374) (20.582.826) 4.017.964 (16.564.862) 
        
Φόρος εισοδήματος (149.325) 4.665.375 4.516.050 (5.515.751) (999.701) 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 605.223 (16.671.999) (16.066.776) (1.497.787) (17.564.563) 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
 
Προσαρμογές Pro forma - αποτελέσματα χρήσης 2006 
Προσαρμογές Pro Forma 
Αποτελεσμάτων Χρήσης 
01.01-31.12.2006 

Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες 

Εγγραφές ενοποίησης 
της Αττικές 

Τηλεπικοινωνίες 

Διαγραφή 
αναβαλλόμενης 
φορολογίας 

Σύνολο 
Προσαρμογών 

Έσοδα 12.898.967 (2.109.296) - 10.789.671 
Κόστος πωλήσεων (4.504.491) 1.086.077 - (3.418.414) 
Μικτό Κέρδος 8.394.476 (1.023.219) - 7.371.257 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 44.361 - - 44.361 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.712.010) (341.074) - (2.053.084) 
Έξοδα διάθεσης (772.645) - - (772.645) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 5.954.182 (1.364.293) - 4.589.889 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.132 - - 7.132 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (579.057) - - (579.057) 
Κέρδη/(ζημίες) προ Φόρων 5.382.257 (1.364.293) - 4.017.964 
Φόρος εισοδήματος (36.545) 341.074 (5.820.280) (5.515.751) 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 5.345.712 (1.023.219) (5.820.280) (1.497.787) 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
Οι προσαρμογές αφορούν τα εξής: 
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5.345.712

(2.109.296)
2.109.296

ΙII. Αποσβέσεις στοιχείων που αναγνωρίσθηκαν στην ενοποίηση της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ
Κόστος πωλήσεων (πελατειακές σχέσεις €906,750, δίκτυο €116,469) (1.023.219)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (πελατειακές σχέσεις €302,250, δίκτυο €38,823) (341.074)
Αναβαλλόμενη φορολογία 341.074

(5.820.280)
(1.497.787)V. Καθαρή επίδραση στα αποτελέσματα Pro forma

I. Ενοποίηση  κατάστασης αποτελεσμάτων της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ για τη χρήση

II. Απαλοιφές ενδοομιλικών συναλλαγών
Έσοδα
Κόστος πωλήσεων

IV. Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε φορολογικές ζημιές

 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 

 
 
Σχολιασμός  
Τα pro forma έσοδα για το 2006 ανέρχονται σε € 49,1 εκατ. και προέρχονται κατά € 33,1 εκατ. 
από τον κύκλο εργασιών της προ συγχώνευσης HOL και  € 5,2 εκατ. από τον κύκλο εργασιών 
της πρώην UNIBRAIN ενώ € 10,8 εκατ. αφορούν στα έσοδα της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε. έχοντας απαλείψει τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, καθώς για τους σκοπούς προετοιμασίας 
των pro forma πληροφοριών θεωρήθηκε ημερομηνία εξαγοράς η 1 Ιανουαρίου 2006.  
 
Αντίστοιχα η επιβάρυνση από τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. στο κόστος πωλήσεων σε 
pro forma μορφή ανέρχεται σε 3,1 εκατ. 
 
Τα έσοδα ύψους € 33,1 εκατ. της προ συγχώνευσης HOL για τη χρήση 2006 αφορούν κυρίως σε 
έσοδα από υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε μισθωμένες γραμμές internet καθώς και σε 
έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Τα έσοδα που προήλθαν από τη θυγατρική 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ αφορούν σε έσοδα από μισθωμένες γραμμές.  
 
Το κόστος πωλήσεων της προ συγχώνευσης HOL ύψους € 37,9 εκατ. αφορά κυρίως σε 
τηλεπικοινωνιακά κόστη. Τα τηλεπικοινωνιακά κόστη περιλαμβάνουν τα κόστη διασύνδεσης, τέλη 
μισθωμένων κυκλωμάτων, τέλη ADSL (OTE) και τέλη χωρητικότητας διεθνών κυκλωμάτων. 
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της προ συγχώνευσης HOL για τη χρήση 2006  ύψους € 4,0 
εκατ. αφορούν κυρίως σε αμοιβές & έξοδα προσωπικού καθώς και σε αποσβέσεις ενσώματων 
περιουσιακών στοιχείων. Τα έξοδα διάθεσης της προ συγχώνευσης HOL για τη χρήση 2006  
ύψους €10,3 εκατ. αφορούν κυρίως σε έξοδα προβολής και διαφήμισης, σε αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού καθώς και σε αμοιβές και έξοδα τρίτων. 
 
Μεγαλύτερη ανάλυση των ανωτέρω κονδυλίων παρατίθεται παρακάτω, στην ανάλυση των 
κονδυλίων της χρήσης 2007. 
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Pro forma Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2006 (ποσά σε €) 
 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές 
πληροφορίες     

Στοιχεία Pro Forma Ισολογισμού 31.12.2006 Unibrain 
Hellas on 

Line Σύνολο 
Προσαρμογές 

Pro forma 
Pro forma 

Ισολογισμός 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    (Σημ. 3)   
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια στοιχεία 94.066 16.790.969 16.885.035 30.944.293 47.829.328 
Άυλα πάγια στοιχεία 1.218.785 3.924.449 5.143.234 11.047.254 16.190.488 
Υπεραξία                  -                     -                     -  18.106.938 18.106.938 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 109.972 10.271 120.243                        - 120.243 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 353.860 6.857.534 7.211.394 (7.211.394)                      -  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 20.698 137.426 158.124 37.122 195.246 

  1.797.381 27.720.649 29.518.030 52.924.213 82.442.243 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 1.430.789 199.422 1.630.211                        - 1.630.211 
Εμπορικές απαιτήσεις 1.125.074 11.087.867 12.212.941 5.790.149 18.003.090 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 62.737 6.903.784 6.966.521 1.442.740 8.409.261 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 369.019                    -  369.019                        - 369.019 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.122.684 6.680.090 8.802.774 1.404.354 10.207.128 
  5.110.303 24.871.163 29.981.466 8.637.243 38.618.709 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.907.684 52.591.812 59.499.496 61.561.456 121.060.952 

IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 4.680.000 27.500.000 32.180.000 46.300.000 78.480.000 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.354.907 2.075.364 6.430.271                        - 6.430.271 
Λοιπά αποθεματικά 420.628 156.141 576.769 5.877.148 6.453.917 
Αποτελέσματα εις νέο (3.453.681) (28.059.851) (31.513.532) (15.027.403) (46.540.935) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.001.854 1.671.654 7.673.508 37.149.745 44.823.253 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα δάνεια                  -  1.229.881 1.229.881                        - 1.229.881 

Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης                  -  126.951 126.951 1.011.787 1.138.738 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 45.420 339.004 384.424 88.025 472.449 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους                  -  230.632 230.632                        - 230.632 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  3.427 3.427 4.754.447 4.757.874 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                  -                     -                     -  1.736.176 1.736.176 
  45.420 1.929.895 1.975.315 7.590.435 9.565.750 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Προμηθευτές 685.163 22.769.638 23.454.801 3.000.087 26.454.888 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια                  -  19.102.747 19.102.747 10.000.000 29.102.747 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης                  -  266.239 266.239 279.415 545.654 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 6.579 306.849 313.428                        - 313.428 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους 48.609 276.757 325.366 186.882 512.248 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 120.059 2.114.758 2.234.817 2.542.440 4.777.257 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  4.153.275 4.153.275 812.452 4.965.727 
  860.410 48.990.263 49.850.673 16.821.276 66.671.949 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 905.830 50.920.158 51.825.988 24.411.711 76.237.699 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.907.684 52.591.812 59.499.496 61.561.456 121.060.952 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 2007, οι 
οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
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Προσαρμογές Pro forma - Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2006 

Προσαρμογές Pro Froma 
31.12.2006 

Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες 

Εγγραφές 
ενοποίησης της 

Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες 

Διαγραφή 
αναβαλλόμενης 
φορολογίας Αναταξινόμηση Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Σημ. I) (Σημ. II-V) (Σημ. VI) (Σημ. VIII)   
Μη Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια στοιχεία 27.993.737 2.950.556                            -                            -  30.944.293 
Άυλα πάγια στοιχεία 166.254 10.881.000                            -                            -  11.047.254 
Υπεραξία                            -  18.106.938                            -                            -  18.106.938 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 330.599                             - (5.820.280) (1.721.713) (7.211.394) 
Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 37.122                             -                            -                            -  37.122 
  28.527.712 31.938.494 (5.820.280) (1.721.713) 52.924.213 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα       
Εμπορικές απαιτήσεις 6.969.129 (1.178.980)                            -                            -  5.790.149 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις 1.442.740                             -                            -                            -  1.442.740 
Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 1.404.354                             -                            -                            -  1.404.354 
  9.816.223 (1.178.980)                            -                            -  8.637.243 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.343.935 30.759.514 (5.820.280) (1.721.713) 61.561.456 
IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 7.745.010 38.554.990                            -                            -  46.300.000 
Λοιπά αποθεματικά 8.950.206 (3.073.058)                            -                            -  5.877.148 
Αποτελέσματα εις νέο (1.091.796) (8.115.327) (5.820.280)                           -  (15.027.403) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.603.420 27.366.605 (5.820.280)                           -  37.149.745 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 1.011.787                             -                            -                            -  1.011.787 
Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού 88.025                             -                            -                            -  88.025 
Έσοδα επομένων χρήσεων 4.754.447                             -                            -                            -  4.754.447 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις                            -  3.457.889                            -  (1.721.713) 1.736.176 
  5.854.259 3.457.889                            -  (1.721.713) 7.590.435 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις       
Προμηθευτές 4.179.067 (1.178.980)                            -                            -  3.000.087 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 10.000.000                             -                            -                            -  10.000.000 
Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 279.415                             -                            -                            -  279.415 
Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις από φόρους 186.882                             -                            -                            -  186.882 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 1.428.440 1.114.000                            -                            -  2.542.440 
Έσοδα επομένων χρήσεων 812.452                             -                            -                            -  812.452 
  16.886.256 (64.980)                            -                            -  16.821.276 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 22.740.515 3.392.909                            -  (1.721.713) 24.411.711 
         

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 38.343.935 30.759.514 (5.820.280) (1.721.713) 61.561.456 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
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Οι προσαρμογές αφορούν τα εξής: 
I. Ενοποίηση  Ισολογισμού της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ την 31/12/2006    
Ενεργητικό     38.343.935 
Υποχρεώσεις     (22.740.514) 
      15.603.420 
II. Στοιχεία που αναγνωρίσθηκαν στην ενοποίηση της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ   
Ενσώματα πάγια στοιχεία     2.950.556 
Άυλα πάγια στοιχεία (Πελατειακές σχέσεις)   10.881.000 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   (3.457.889) 
        
III. Υπεραξία που αναγνωρίσθηκε στην εξαγορά της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ 18.106.938 
        
IV. Αναγνώριση εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (€384.000) και εξόδων εξαγοράς της 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ (€730.000) στις υποχρεώσεις έναντι καταβολής τους στη χρήση 
2007 (1.114.000) 
        
V. Απαλοιφές ενδοομιλικών υπολοίπων     
Εμπορικές απαιτήσεις     (1.178.980) 
Προμηθευτές     1.178.980 
        
VI. Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε φορολογικές ζημιές (5.820.280) 
        
VII. Καθαρή επίδραση στην καθαρή θέση   37.149.745 
    

VIII. Η αναταξινόμηση αφορά αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση η οποία μεταφέρθηκε 
στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.   

Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
Οι προσαρμογές Pro forma συμπεριλαμβάνουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία 
προέβη η Hellas on Line, λόγω της εξαγοράς της θυγατρικής της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε. 
 
Ανάλυση των βασικότερων κονδυλίων του ισολογισμού παρατίθεται παρακάτω, στην ανάλυση 
της χρήσης 2007. 
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Pro forma Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2007 
(ποσά σε €) 
 

Στοιχεία Pro Forma 
Αποτελεσμάτων χρήσης 
01.01-31.12.2007 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές 
Πληροφορίες 

  Unibrain Hellas on Line Σύνολο 
Προσαρμογές 

Pro forma 

Pro forma 
Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 
Έσοδα 5.764.556 48.243.780 54.008.336 4.234.531 58.242.867 
Κόστος πωλήσεων (3.873.915) (51.333.363) (55.207.278) (1.125.928) (56.333.206) 
Μικτό Κέρδος 1.890.641 (3.089.583) (1.198.942) 3.108.603 1.909.661 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (98.742) 488.428 389.686 24.828 414.514 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (777.656) (7.198.171) (7.975.827) (830.061) (8.805.888) 
Έξοδα έρευνας (139.785)                         - (139.785)                          -  (139.785) 
Έξοδα διάθεσης (649.233) (17.569.858) (18.219.091) (217.911) (18.437.002) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 225.225 (27.369.184) (27.143.959) 2.085.459 (25.058.500) 
        
Χρηματοοικονομικά έσοδα 63.236 49.596 112.832                          -  112.832 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (10.579) (3.728.037) (3.738.616) (261.016) (3.999.632) 

Κέρδη/(ζημίες) προ Φόρων 277.882 (31.047.625) (30.769.743) 1.824.443 (28.945.300) 
        
Φόρος εισοδήματος (125.378) (7.063.973) (7.189.351) 5.380.022 (1.809.329) 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 152.504 (38.111.598) (37.959.094) 7.204.465 (30.754.629) 
 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
Προσαρμογές Pro forma - αποτελέσματα χρήσης 2007 
(ποσά σε €) 
Προσαρμογές Pro Forma 
Αποτελεσμάτων Χρήσης 
01.01-31.12.2007 

Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες 

Εγγραφές ενοποίησης της 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες 

Διαγραφή 
αναβαλλόμενης 
φορολογίας 

Σύνολο 
Προσαρμογών 

  (Σημ. I) (Σημ. II, III) (Σημ. IV)   
Έσοδα 5.090.249 (855.718)                                 -  4.234.531 
Κόστος πωλήσεων (1.443.075) 317.147                                 -  (1.125.928) 
Μικτό Κέρδος 3.647.174 (538.571)                                 -  3.108.603 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 24.828                                                -                                 -  24.828 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (650.536) (179.525)                                 -  (830.061) 
Έξοδα διάθεσης (217.911)                                                -                                 -  (217.911) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 2.803.555 (718.096)                                 -  2.085.459 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (261.016)                                                -                                 -  (261.016) 
Κέρδη/(ζημίες) προ Φόρων 2.542.539 (718.096)                                 -  1.824.443 
Φόρος εισοδήματος (619.783) 179.525 5.820.280 5.380.022 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 1.922.756 (538.571) 5.820.280 7.204.465 
 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
Οι προσαρμογές αφορούν τα εξής: 
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1.922.756

(855.718)
855.718

ΙII. Αποσβέσεις στοιχείων που αναγνωρίσθηκαν στην ενοποίηση της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ
Κόστος πωλήσεων (πελατειακές σχέσεις €499,748, δίκτυο €38,823) (538.571)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (πελατειακές σχέσεις €166,584, δίκτυο €12,941) (179.525)
Αναβαλλόμενη φορολογία 179.525

5.820.280

7.204.465V. Καθαρή επίδραση στα αποτελέσματα Pro forma

I. Ενοποίηση  κατάστασης αποτελεσμάτων της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ για την περιόδο 1/1 - 22/4/2007
II. Απαλοιφές ενδοομιλικών συναλλαγών
Έσοδα
Κόστος πωλήσεων

IV. Αντιλογισμός διαγραφής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε φορολογικές ζημιές

 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
Σχολιασμός 
 
Τα pro forma έσοδα για το 2007 ανέρχονται σε € 58,2 εκατ. και προέρχονται κατά € 48,2 εκατ. 
από τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της HOL, € 5,8 εκατ. από τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών 
της UNIBRAIN ενώ € 4,2 εκατ. αφορούν στα έσοδα της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για 
τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο, έχοντας απαλείψει τυχόν διεταιρικές συναλλαγές που δεν είχαν 
ενοποιηθεί από τη HOL καθώς η εξαγορά ολοκληρώθηκε τέλος Απριλίου 2007. Τα έσοδα αυτά 
αφορούν σε έσοδα από μισθωμένες γραμμές. 
 
Αντίστοιχα η επιβάρυνση από τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. στο κόστος πωλήσεων σε 
pro forma μορφή ανέρχεται σε 1,1 εκατ. 
 
Αναλυτικότερα, τα pro forma έσοδα και σύνολο εξόδων του 2007 αναλύονται και συγκρίνονται 
έναντι του 2006, ως εξής.  
 
Έσοδα 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 

 (Ποσά σε ευρώ)   
Σταθερή τηλεφωνία (Voice) 6.518.043 10.823.938 

Internet access 13.598.640 14.499.660 

Internet leased lines 8.068.750 8.049.033 

Leased lines 10.789.671 13.568.876 

Data center services 655.722 1.099.798 

Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών 2.533.372 2.744.781 
Πωλήσεις εμπορευμάτων, εξοπλισμού και αναλώσιμων 5.188.300 5.961.815 

Πωλήσεις προϊόντων 1.747.572 1.494.966 

Σύνολο 49.100.070 58.242.867 
 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
Τα pro forma έσοδα ύψους €58,2 εκατ. το 2007 έναντι €49,1 εκατ. το 2006 προέρχονται, όπως 
προαναφέρθηκε, κυρίως από τη δραστηριότητα της HOL. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εσόδων 
σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet access), μισθωμένων γραμμών 
διαδικτύου (internet leased lines) και υπηρεσιών κέντρων δεδομένων (data center services), 
προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της HOL. Τα έσοδα από μισθωμένες γραμμές 
προέρχονται από τη δραστηριότητα της θυγατρικής Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. ενώ τα έσοδα 
από πωλήσεις προϊόντων  προέρχονται αποκλειστικά από τη UNIBRAIN. Tα λοιπά έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών και οι πωλήσεις εμπορευμάτων προέρχονται τόσο από τη HOL όσο και από 
την UNIBRAIN.  
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Έξοδα 
1/1 - 

31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 

 (Ποσά σε ευρώ)   
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 4.208.674 5.418.243 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 8.913.412 13.343.694 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 8.971.982 10.210.057 

Τηλεπικοινωνιακά κόστη  22.925.901 25.782.048 

Φόροι τέλη 450.298 1.059.834 

Έξοδα μεταφορών 309.747 291.784 

Έξοδα ταξιδιών 212.328 282.085 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 4.071.524 8.136.662 

Ενοίκια 1.035.634 1.863.693 

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6.662.820 7.720.496 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2.184.240 4.954.139 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 1.109.971 1.394.878 

Διαγραφές παγίων στοιχείων 1.375.757 1.125.273 

Λοιπές προβλέψεις 256.848 125.000 

Λοιπά έξοδα 1.905.743 2.007.995 

Σύνολο 64.594.879 83.715.881 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
 
Το σημαντικότερο κονδύλι των εξόδων που αφορά στα τηλεπικοινωνιακά κόστη προέρχεται 
σχεδόν εξολοκλήρου από την HOL ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων προσωπικού και τρίτων 
επίσης αφορά στο προσωπικό και τις συναλλαγές με τρίτους της HOL καθώς και της θυγατρικής 
της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Συγκεκριμένα, τα έξοδα προσωπικού της HOL ανήλθαν σε 
€12,6 εκατ. περίπου το 2007 (έχοντας ενοποιήσει για 8 μήνες τα αποτελέσματα της Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.) και σε € 6 εκατ. περίπου το 2006 (όπου δεν έχει ενοποιηθεί η θυγατρική) . 
Οι αμοιβές & έξοδα τρίτων ανήλθαν για την HOL σε €9,6 εκατ. περίπου το 2007 και σε €6,6 εκατ. 
περίπου το 2006. Oι αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων στοιχείων αφορούν σε αποσβέσεις 
στις οποίες έχει προβεί κυρίως η HOL, κατά συνολικά €8,5 εκατ. περίπου το 2007 και €5,2 εκατ. 
περίπου το 2006. 
 

Η αύξηση των εξόδων τη χρήση 2007 έναντι της χρήσης 2006 οφείλεται κυρίως 1) στην αύξηση 
των εξόδων προβολής και διαφήμισης καθώς η HOL το 2007 προχώρησε στην αλλαγή της 
εταιρικής της ταυτότητας και στην παροχή των νέων Double-play προϊόντων της, 2) στην αύξηση 
των αμοιβών και εξόδων προσωπικού καθώς αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός εργαζομένων της 
προ συγχώνευσης HOL, 3) στην αύξηση των αποσβέσεων των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
λόγω των παγιοποιήσεων των εφάπαξ τελών σύνδεσης, τα οποία βάσει πολιτικής της Εταιρίας 
αποσβένονται μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία χρέωσης τους από τον πάροχο.  
Τα τέλη σύνδεσης αφορούν κυρίως εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης νέων συνδέσεων (adsl, 
μισθωμένες γραμμές κλπ) από τρίτους παρόχους (κυρίως ΟΤΕ), και 4) στην αύξηση στα 
τηλεπικοινωνιακά κόστη τα οποία όπως έχει προαναφερθεί αποτελούν το σημαντικότερο κονδύλι 
του κόστους σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο και περιλαμβάνουν τα κόστη 
διασύνδεσης, τέλη μισθωμένων κυκλωμάτων, τέλη ADSL (OTE) και τέλη χωρητικότητας διεθνών 
κυκλωμάτων. Η αύξηση του κόστους αυτού το 2007 ήταν μικρή σε σχέση με την αύξηση εσόδων 
σταθερής τηλεφωνίας την ίδια χρήση τόσο λόγω της μείωσης στις τιμές διασύνδεσης και στα 
υπόλοιπα τέλη, όσο και λόγω της κεφαλαιοποίησης ποσού € 2,4 εκατ. τη χρήση 2007. 
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Pro forma Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2007 (ποσά σε €) 

Μη προσαρμοσμένες Ιστορικές Πληροφορίες Στοιχεία Pro Froma Ισολογισμού 31.12.2007 
Unibrain Hellas on Line Σύνολο 

Προσαρμογές 
Pro forma 

Pro forma 
Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    (Σημ. 3)   
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια στοιχεία 81.499 127.920.562 128.002.061 (207.055) 127.795.006 
Άυλα πάγια στοιχεία 1.451.899 13.471.658 14.923.557 2.074.667 16.998.224 
Υπεραξία                  -  21.069.438 21.069.438 (2.962.500) 18.106.938 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 109.972                         - 109.972                        - 109.972 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 327.455                         - 327.455                        - 327.455 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10.216 195.402 205.618                        - 205.618 
  1.981.041 162.657.060 164.638.101 (1.094.888) 163.543.213 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 974.932 311.026 1.285.958                        - 1.285.958 
Εμπορικές απαιτήσεις 730.776 27.344.371 28.075.147                        - 28.075.147 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 173.215 25.754.899 25.928.114                        - 25.928.114 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 387.091                         - 387.091                        - 387.091 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.279.546 2.215.847 5.495.393                        - 5.495.393 

  5.545.560 55.626.143 61.171.703                        - 61.171.703 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.526.601 218.283.203 225.809.804 (1.094.888) 224.714.916 

IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 4.800.000 75.800.000 80.600.000                        - 80.600.000 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.825.395 75.364 4.900.759                        - 4.900.759 
Λοιπά αποθεματικά 350.110 8.785.625 9.135.735                        - 9.135.735 
Αποτελέσματα εις νέο (3.301.178) (75.299.852) (78.601.030) (1.561.788) (80.162.818) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.674.327 9.361.137 16.035.464 (1.561.788) 14.473.676 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα δάνεια                  -  37.412.298 37.412.298                        - 37.412.298 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης                  -  2.484.562 2.484.562                        - 2.484.562 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 49.719 557.958 607.677                        - 607.677 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  3.807.606 3.807.606                        - 3.807.606 
Επιχορηγήσεις                  -  1.484.177 1.484.177                        - 1.484.177 

  49.719 45.746.601 45.796.320                        - 45.796.320 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Προμηθευτές 636.237 71.084.342 71.720.579                        - 71.720.579 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια                  -  78.048.440 78.048.440                        - 78.048.440 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης                  -  2.126.768 2.126.768                        - 2.126.768 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις                  -  175.000 175.000                        - 175.000 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους 43.399 1.948.541 1.991.940                        - 1.991.940 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                  -  1.444.374 1.444.374 466.900 1.911.274 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 122.919 5.006.057 5.128.976                        - 5.128.976 
Έσοδα επομένων χρήσεων                  -  3.341.943 3.341.943                        - 3.341.943 

  802.555 163.175.465 163.978.020 466.900 164.444.920 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 852.274 208.922.066 209.774.340 466.900 210.241.240 
           

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.526.601 218.283.203 225.809.804 (1.094.888) 224.714.916 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 2007, οι 
οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
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Προσαρμογές Pro forma - Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2007 
 Ποσά σε € 
  

Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Σημ. I) 
    
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
Ενσώματα πάγια στοιχεία (207.055) 
Άυλα πάγια στοιχεία 2.074.667 
Υπεραξία (2.962.500) 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1.094.888) 
    
IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Αποτελέσματα εις νέο (1.561.788) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (1.561.788) 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 466.900 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 466.900 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1.094.888) 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
 
Οι προσαρμογές αφορούν τα εξής: 
Ανάλυση Προσαρμογών  Pro forma  Ποσά σε € 
I. Αποσβέσεις στοιχείων που αναγνωρίσθηκαν στην ενοποίηση της Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες ΑΕ για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι την ημερομηνία 
εξαγοράς   
Ενσώματα πάγια στοιχεία (207.055) 
Άυλα πάγια στοιχεία (Πελατειακές σχέσεις) (1.875.333) 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 520.600 
    
II. Προσαρμογή στοιχείων ισολογισμού της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ μετά την 
τελική κατανομή του τιμήματος εξαγοράς   
    
Άυλα πάγια στοιχεία (Πελατειακές σχέσεις) 3.950.000 
Υπεραξία (2.962.500) 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (987.500) 
II. Καθαρή επίδραση στην καθαρή θέση (1.561.788) 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
 
Σχολιασμός 
 
Σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, όπως διαμορφώνεται μετά τη 
Συγχώνευση και προκύπτει από τον Pro forma Ισολογισμό, το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 
ανέρχεται σε €14,5 εκατ. με σύνολο υποχρεώσεων €210 εκατ. και σύνολο καθαρού δανεισμού 
€115 εκατ. (Καθαρός Δανεισμός = Βραχυπρόθεσμα Δάνεια + Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης + Μακροπρόθεσμα Δάνεια + Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης – Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα). Σημειώνεται ότι το σύνολο του 
δανεισμού είναι εγγυημένο από την Intracom Holdings. Βλ. σχετικά κεφ. 2 «Επενδυτικοί Κίνδυνοι 
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– «Η Εταιρία έχει σημαντικά δανειακά κεφάλαια τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω στο 
μέλλον», «Σε περίπτωση που η Intracom Holdings σταματήσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη της 
Εταιρίας ή σε περίπτωση που η Εταιρία πάψει να αποτελεί μέλος του Ομίλου Intracom Holdings, 
είναι δυνατό να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα και η χρηματοοικονομική της 
κατάσταση». 
 
Ακολουθεί η ανάλυση ορισμένων λογαριασμών των pro forma στοιχείων ισολογισμού: 
 
 
Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2006 31/12/2007 
Ποσά σε €   
Πελάτες 17.857.755 28.845.623 
Προβλέψεις απομείωσης (2.025.501) (3.420.370) 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες 390.172 714.293 
Επιταγές εισπρακτέες και λοιποί λογαριασμοί 1.780.664 1.627.261 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                              -  308.340 
Σύνολο 18.003.090 28.075.147 
 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
 
Οι pro forma εμπορικές απαιτήσεις αφορούν κυρίως σε απαιτήσεις της HOL και της θυγατρικής 
της Αττικές Τηλεπικοινωνίες. Οι εμπορικές απαιτήσεις της HOL το 2007 ανήλθαν σε €28 εκατ. 
περίπου ενώ για το 2006 όπου δεν είχε ενοποιηθεί η θυγατρική, οι εν λόγω απαιτήσεις ανήλθαν 
σε €11 εκατ. περίπου. 
 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 31/12/2006 31/12/2007 
Ποσά σε €   
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος 535.591 436.606 
ΦΠΑ προς συμψηφισμό 4.646.157 19.936.091 

Προκαταβολές προμηθευτών 
   

-  3.667.893 
Έξοδα επομένων χρήσεων 753.538 942.750 
Προκαταβολές σε προσωπικού 51.339 52.228 
Λοιπές απαιτήσεις 2.422.636 892.546 
Σύνολο 8.409.261 25.928.114 

Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
 
Οι pro forma λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν κυρίως σε απαιτήσεις της HOL και σε 
μικρότερο βαθμό της θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις της HOL το 2007 ανήλθαν σε €25,9 εκατ. περίπου ενώ για το 2006 όπου δεν είχε 
ενοποιηθεί η θυγατρική, οι εν λόγω απαιτήσεις ανήλθαν σε €6,9 εκατ. περίπου. 
 
Δανεισμός 
 
Το σύνολο τραπεζικού δανεισμού σε pro forma μορφή ανέρχεται σε €115 εκατ. περίπου την 
31/12/2007 και σε € 30 εκατ. περίπου την 31/12/2006 και προέρχεται εξολοκλήρου από την HOL 
και τη θυγατρική της. Βλ. επίσης κεφ. 3.6.2 «Χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιόδου 01.01-
31.09.2008 για ανάλυση δανεισμού με 30/9/2008. 
 
Προμηθευτές 
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Προμηθευτές 31/12/2006 31/12/2007 

Ποσά σε € 18.160.518 44.434.147 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρίες 7.431.449 27.277.159 

Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες 862.921 9.273 

Σύνολο 26.454.888 71.720.579 
 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 και 
2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
 
Οι pro forma υποχρεώσεις προς προμηθευτές αφορούν κυρίως σε υποχρεώσεις της HOL και σε 
μικρότερο βαθμό της θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες. Οι υποχρεώσεις προς 
προμηθευτές της HOL το 2007 ανήλθαν σε € 71,7 εκατ. περίπου ενώ για το 2006 όπου δεν είχε 
ενοποιηθεί η θυγατρική, οι εν λόγω υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 22,8 εκατ. περίπου. 
 
 
Pro forma μεταβολές Καθαρής Θέσης 

 Ποσά σε € 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά από 
την έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις  1 Ιανουρίου 2006 56.860.000 6.336.271 616.147 (15.615.757) 48.196.661 
Διαφορά υπεραξίας (βλέπε σημείωση πιο κάτω)                 -                             -                      -  (7.268.467) (7.268.467) 
Συναλλαγματικές διαφορές                 -                             - (143.000)                          - (143.000) 
Καθαρές ζημίες περιόδου                 -                             -                      -  (17.564.563) (17.564.563) 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 21.620.000 94.000                      -                           - 21.714.000 
Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου                 -                             -                      -  (215.000) (215.000) 
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων                  -                             - 103.622                          - 103.622 
Σχηματισμός αποθεματικών                 -                             - 5.877.148 (5.877.148)                     - 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 78.480.000 6.430.271 6.453.917 (46.540.935) 44.823.253 
        
Υπόλοιπο στις  1 Ιανουρίου 2007 78.480.000 6.430.271 6.453.917 (46.540.935) 44.823.253 
Συναλλαγματικές διαφορές                 -                             - (118.055)                          - (118.055) 
Καθαρές ζημίες περιόδου                 -                             -                      -  (30.754.629) (30.754.629) 
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 2.000.000 (2.000.000)                      -                           -                     - 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 120.000 472.200                      -                           - 592.200 
Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου                 - (1.712)                      -  (114.918) (116.630) 
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων                  -                             - 47.537                          - 47.537 
Σχηματισμός αποθεματικών                 -                             - 2.752.336 (2.752.336)                     - 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 80.600.000 4.900.759 9.135.735 (80.162.818) 14.473.676 
 
Πηγή: Pro forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της UNIBRAIN και της HOL για τις χρήσεις 2006 
και2007, οι οποίες έχουν εξετασθεί από την ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον πιο πάνω πίνακα, ύψους 
€80.600.000 αποτελείται από το μετοχικό κεφάλαιο της Unibrain ύψους €4.800.000 και το 
εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Hellas on Line ύψους €75.800.000. Με βάση το Σχέδιο 
Σύμβασης Συγχώνευσης που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Unibrain AE στις 21.4.2008, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 
€80.815.385, μετά και από κεφαλαιοποίηση ύψους 215.385 από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό, 
για σκοπούς στρογγυλοποίησης. 
 
Η διαφορά υπεραξίας προέκυψε λόγω της ενοποίησης της εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίας ΑΕ 
την 1 Ιανουαρίου 2006 ως εξής: 
 
Υπεραξία με βάση την καθαρή θέση την 1 Ιανουαρίου 2006 25.375.405
Υπεραξία με βάση την καθαρή θέση την 23 Απριλίου 2007 18.106.938

7.268.467  
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3.6.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιόδου 01.01 – 30.09.2008  
 
Πλαίσιο προετοιμασίας 
 
Οι παρούσες δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τις 
ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της HOL για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 2008. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες”. 
 
Οι παρούσες δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες δεν είναι ελεγμένες 
από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Σημειώνεται ότι έχει διενεργηθεί επισκόπηση από την 
PricewaterhouseCoopers επί των ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
  
Πριν τη συγχώνευση της προ συγχώνευσης HOL και της UNIBRAIN, ο όμιλος Intracom Holdings 
ΑΕ («Intracom») κατείχε συμμετοχή 28,48% στην απορροφώσα εταιρία, την οποία 
λογιστικοποιούσε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Intracom με τη μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης (λόγω «De facto» ελέγχου). Επίσης, ο όμιλος Intracom κατείχε συμμετοχή 
92,22% στην απορροφώμενη εταιρία, την οποία επίσης λογιστικοποιούσε στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Μετά τη συγχώνευση των δύο 
εταιριών, ο όμιλος Intracom κατείχε συμμετοχή 84,17% στη Hellas online. Για την κατάρτιση 
αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών έχει ακολουθηθεί 
η μέθοδος της συνένωσης συμφερόντων (“Pooling of interests”), λόγω του ότι οι δύο όμιλοι 
τελούσαν υπό κοινό έλεγχο και σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων», οι συναλλαγές που αφορούν εταιρίες που τελούν υπό κοινό έλεγχο δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 3.. Επομένως, λόγω της εφαρμογής της μεθόδου της 
συνένωσης συμφερόντων, τα στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις, ταμειακές ροές, έσοδα και 
έξοδα της απορροφώσας εταιρίας Unibrain AE έχουν αναπροσαρμοσθεί για να περιλαμβάνουν 
τα κονδύλια των δύο ομίλων εταιριών, σαν να ήταν μια ενιαία εταιρία από την 1 Ιανουαρίου 2007. 
Τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν ενσωματωθεί στις λογιστικές τους αξίες.  

Η εξαγορά της εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ από την Hellas on Line (απορροφώμενη) και 
κατ’επέκταση από τον όμιλο Intracom Holdings AE πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2007.  Για τη 
λογιστικοποίηση της συναλλαγής αυτής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Hellas on 
Line AE της 31.12.2007 (προ συγχώνευσης) είχε ακολουθηθεί η μέθοδος εξαγοράς, όπως ορίζει 
το ΔΠΧΠ 3, καθώς η εξαγορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου αυτού.    

Η συγχώνευση των εταιρειών Hellas on Line AE και Unibrain AE και η εφαρμογή της μεθόδου της 
συνένωσης συμφερόντων όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν επηρεάζει το χειρισμό της 
λογιστικοποίησης της εταιρείας Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ – η θυγατρική ενοποιείται από τη νέα 
Hellas on Line κατά την ημερομηνία απόκτησης, δηλ. από τον Απρίλιο 2007. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 
συνδυασμό µε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της απορροφώμενης και απορροφώσας για τη 
χρήση 2007, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της HOL με ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.hol.gr. 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των 
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της απορροφώσας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. 
Για συναλλαγές που δεν άπτονται της δραστηριότητας της απορροφώσας εταιρίας υιοθετήθηκαν 
οι λογιστικές πολιτικές που εφάρμοσε η απορροφώμενη στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.  
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Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 
έχει τροποποιηθεί από την επανεκτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς 
πώληση και σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
 
Η ετοιμασία των οικονομικών πληροφοριών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των 
λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών 
πληροφοριών και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό 
αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα 
μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  
 
Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές 
πληροφορίες της περιόδου 01/01- 30/09/2008 
 

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης 

% Ποσοστό 
συμμετοχής 

Κόστος κτήσης 
συμμετοχής 

 Ποσά σε ευρώ     
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Ελλάδα 100% 60.959.600 
Unibrain Inc. ΗΠΑ 100% 842.340 
      61.801.940 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας  της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
 
Ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες για την περίοδο 1 
Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2008  
 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις ενδιάμεσες περιόδους 01.01.-30.09.2007 και 01.01-
30.09.2008 
Ενοποιημένα αποτελέσματα 01/09 - 30/09/2008    
σε χιλ. ευρώ 1/1 - 30/09/20071 1/1 - 30/09/2008 
Έσοδα 33.745 73.986 

Κόστος πωλήσεων (36.337) (69.437) 

Μικτό Κέρδος (2.592) 4.549 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 262 778 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.162) (8.687) 

Έξοδα έρευνας (266) (174) 

Έξοδα διάθεσης (10.217) (17.205) 

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (17.975) (20.738) 
     

Χρηματοοικονομικά έσοδα 54 45 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.662) (6.759) 

Ζημίες προ Φόρων (20.582) (27.451) 
     

Φόρος εισοδήματος (6.365) (1.255) 

Καθαρές Ζημίες περιόδου (26.947) (28.706) 
 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας 
30.09.2008 
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Σημαντική Σημείωση1 : Στις 23 Απριλίου 2007, η Εταιρία εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρίας 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έναντι τιμήματος € 47.030.000 σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένων εξόδων 
συναλλαγής ύψους € 730.000). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας την 30/09/2007 
περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής από την ημερομηνία εξαγοράς έως το τέλος του εννιαμήνου, 
μετά από την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών.  
 
Τα αποτελέσματα της θυγατρικής για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς (μετά 
από την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών ύψους € 855.718) έχουν ως εξής: 
 
 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.   

σε χιλ. ευρώ 
01/01/07 - 
23/04/07 

Έσοδα 4.235 
Κόστος πωλήσεων (587) 

Μικτό Κέρδος 3.647 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 25 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (651) 
Έξοδα διάθεσης (218) 

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 2.804 
    
Χρηματοοικονομικά έξοδα (261) 

Κέρδη προ Φόρων 2.543 
    
Φόρος εισοδήματος (620) 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.923 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της 
Εταιρίας της περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
Εάν η εξαγορά της θυγατρικής πραγματοποιείτο την 1 Ιανουαρίου 2007, τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη της 
θυγατρικής εταιρίας που θα ενοποιούνταν (μετά από την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών ύψους € 
2.137.729) για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 θα ήταν € 9.673.436 και € 
4.077.543 αντίστοιχα. 
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Σχολιασμός στοιχείων κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 
 
Έσοδα 
 
Ανάλυση εσόδων           

σε χιλ. ευρώ 
1/1 - 

30/09/2007 
% επί των 
πωλήσεων 

1/1 - 
30/09/2008 

% επί των 
πωλήσεων 

Δ% 
30/09/08-
30/09/07 

Σταθερή τηλεφωνία (Voice) 4.620 14% 31.462 43% 581% 
Internet access 9.830 29% 14.725 20% 50% 
Internet leased lines 11.354 34% 20.099 27% 77% 
Data center services 531 2% 873 1% 65% 
Λοιπά έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών 2.174 6% 2.588 3% 19% 
Πωλήσεις εμπορευμάτων, 
εξοπλισμού και αναλώσιμων 4.593 14% 3.590 5% -22% 
Πωλήσεις προϊόντων 644 2% 648 1% 1% 
Σύνολο 33.745 100% 73.986 100% 119% 
         
Άλλα έσοδα εκμετάλευσης        
Επιχορηγήσεις 126  221     
Λοιπά 136  557     
Σύνολο 262   778     

 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
 
Τα έσοδα για την περίοδο 01.01-30.09.2008 ανέρχονται σε € 73.986 χιλ. έναντι € 33.745 χιλ. του 
εννιαμήνου 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 119%. 
 
Η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 
πελατολογίου και της δραστηριότητας της Εταιρίας. 
 
Σταθερή τηλεφωνία  

Η αύξηση την περίοδο 01/01-30/09/2008 σε σχέση με την περίοδο 01/01-30/09/2007 ύψους 
581% οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση στα έσοδα που προήλθαν από συνδέσεις 
υπηρεσιών τηλεφωνίας και κυρίως από έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες φωνής προς τη 
Vodafone Ελλάς. Επίσης, η αύξηση οφείλεται στην αύξηση εσόδων από υπηρεσίες προεπιλογής 
λόγω της αύξησης του αριθμού των πελατών για υπηρεσίες προεπιλογής καθώς και της 
προσθήκης ορισμένων εταιρικών πελατών για τις υπηρεσίες προεπιλογής. Τέλος, η αύξηση 
οφείλεται, σε μικρότερο βαθμό, σε έσοδα τηλεφωνίας που προήλθαν από τις υπηρεσίες double 
play που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2007.  

Πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet access) 

Η αύξηση την περίοδο 01/01-30/09/2008 σε σχέση με την περίοδο 01/01-30/09/2007 ύψους 50% 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από single play ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης 
στο διαδίκτυο. Σε μικρότερο βαθμό η αύξηση οφείλεται στις double play υπηρεσίες πρόσβασης 
στο διαδίκτυο οι οποίες ξεκίνησαν να παρέχονται τον Ιούνιο του 2007 και σε έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών χονδρικής DSL, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως τις DSL υπηρεσίες που παρέχονται 
στη Vodafone Ελλάς βάσει της σχετικής σύμβασης (βλ. κεφ 3.5.5.5 «Συνεργασία με τη 
Vodafone»). Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε μερικώς από τη σημαντική μείωση των εσόδων από 
dial-up υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο εξαιτίας της μείωσης των πελατών για τις υπηρεσίες 
αυτές.   

Μισθωμένες γραμμές internet  
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Τα έσοδα από μισθωμένες γραμμές περιλαμβάνουν έσοδα από υπηρεσίες μίσθωσης εξοπλισμού 
πληροφοριακών συστημάτων  και υπηρεσίες γρήγορου Internet dial-up σε εταιρικούς πελάτες και 
τα έσοδα της θυγατρικής Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. από μίσθωση γραμμών και παροχή 
λοιπών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες καθώς και σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η αύξηση 
την περίοδο 01/01-30/09/2008 σε σχέση με την περίοδο 01/01-30/09/2007 ύψους 50% οφείλεται 
τόσο στην αύξηση των εταιρικών πελατών όσο και στο γεγονός ότι το εννιάμηνο του 2007 δεν 
έχουν ενσωματωθεί τα έσοδα των Αττικών Τηλεπικοινωνιών από 01/01/2007 έως 24/04/2007.  

 
 
Έξοδα 
 
Ανάλυση εξόδων    

σε χιλ. ευρώ 

1/1 - 
30/09/2007 

1/1 - 
30/09/2008 Δ% 

30/09/08-
30/09/07 

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 3.458 2.521 -27% 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 8.227 14.673 78% 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 5.972 8.319 39% 

Τηλεπικοινωνιακά κόστη 16.885 37.199 120% 

Φόροι τέλη 428 1.070 150% 

Έξοδα μεταφορών 201 125 -38% 

Έξοδα ταξιδιών 171 232 36% 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 3.932 8.195 108% 

Ενοίκια 972 1.390 43% 

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 4.469 10.602 137% 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 3.409 6.656 95% 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 1.155 1.424 23% 

Λοιπές προβλέψεις 0 75 - 

Διαγραφές ενσώματων παγίων στοιχείων και συμμετοχών 1.124 0 -100% 

Λοιπά έξοδα 1.579 3.022 91% 

Σύνολο 51.981 95.502 84% 
  
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
 
Το σημαντικότερο κονδύλι των εξόδων αφορά τα τηλεπικοινωνιακά κόστη τα οποία αυξάνονται με 
την άυξηση της δραστηριότητας του Ομίλου. Όπως έχει προαναφερθεί, τα τηλεπικοινωνιακά 
κόστη αποτελούν το σημαντικότερο κονδύλι του κόστους σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβασης 
στο διαδίκτυο και περιλαμβάνουν τα κόστη διασύνδεσης, τέλη μισθωμένων κυκλωμάτων, τέλη 
ADSL (OTE) και τέλη χωρητικότητας διεθνών κυκλωμάτων. 
 
Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων αποτελούνται από ποσά που δίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες 
όπως για τις εξερχόμενες κλήσεις και τις υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου. Την περίοδο 01/01-
30/09/2008 οι αμοιβές και έξοδα τρίτων περιελάμβαναν επίσης διοικητικά έξοδα που 
προβλέπονται από σχετικές συμβάσεις της Εταιρίας και της θυγατρικής της Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. με την Intracom Holdings (βλ. κεφ 3.4. Σημαντικές Συμβάσεις). Το σχετικό 
ποσό για το εννιάμηνο 2008 ανήλθε σε € 713 χιλ.. Η αύξηση στις αμοιβές & έξοδα τρίτων την 
περίοδο 01/01-30/09/2008 σε σχέση με την περίοδο 01/01-30/09/2007 ύψους 39% οφείλεται στην 
αύξηση της δραστηριότητας της Εταιρίας. 

Η σημαντική αύξηση των εξόδων προβολής και διαφήμισης τα οποία από €3,9 εκατ. το εννιάμηνο 
του 2007 ανήλθαν σε €8,2 εκατ. το εννιάμηνο του 2008, οφείλεται στο rebranding στο οποίο 
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προχώρησε η Εταιρία μέσα στο 2008 με την ενίσχυση της εταιρικής της ταυτότητας και 
προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  
 
Η σημαντική αύξηση των αποσβέσεων ενσώματων και ασώματων στοιχείων, που ανήλθαν 
συνολικά σε € 17.258 χιλ. περίπου την περίοδο 01/01-30.09.2008 και σε € 7.878 χιλ. περίπου την 
την περίοδο 01/01-30.09.2007, οφείλεται στις σημαντικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει 
η Εταιρία για την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου. 
 
Διαγραφές ενσώματων παγίων και συμμετοχών 

Οι διαγραφές ενσώματων παγίων και συμμετοχών την περίοδο 01/01-30/09/2007 οφείλεται σε 
χρηματοδοτικές μισθώσεις και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που περιλάμβαναν απαξιωμένους 
διακομιστές. 
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 
 
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού     

σε χιλ. ευρώ 

1/1 - 
30/09/2007 

1/1 - 
30/09/2008 

Δ% 
30/09/08-
30/09/07 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 6.664 12.565 89% 

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 1.499 2.743 83% 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 160 278 74% 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 460 814 77% 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 243 135 -44% 
Σύνολο 9.024 16.534 83% 

Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπο κατασκευή (798) (1.861) 133% 

Σύνολο αμοιβών 8.227 14.673 78% 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
 
Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού αυξήθηκαν κατά 78% την εξεταζόμενη περίοδο, από € 8.227 
χιλ. την περίοδο 01/01-30/09/2007 σε € 14.673 χιλ. την περίοδο 01/01- 30/09/2008. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κυρίως  στην κατά 89% αύξηση των αμοιβών έμμισθου προσωπικού.  
 
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει κεφαλαιοποιήσει αμοιβές και έξοδα προσωπικού που προκύπτουν 
άμεσα από την κατασκευή του δικτύου, καθώς και κόστος δανεισμού που έχει κατανεμηθεί στην 
κατασκευή δικτύου. Επειδή οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου προέρχονται από γενικό 
δανεισμό, ο Όμιλος έχει προσδιορίσει το ποσό του κόστους δανεισμού που είναι κατάλληλο για 
κεφαλαιοποίηση με την εφαρμογή ενός επιτοκίου κεφαλαιοποίησης στις επενδυτικές δαπάνες. 
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Κατανομή εξόδων ανά λειτουργία 
 
Κατανομή εξόδων ανά λειτουργία     

σε χιλ. Ευρώ 

1/1 - 
30/09/2007 

1/1 - 
30/09/2008 Δ% 

30/09/08-
30/09/07 

Κόστος πωληθέντων 36.337 69.437 91% 

Έξοδα διοίκησης 5.162 8.687 68% 

Έξοδα έρευνας 266 174 -35% 

Έξοδα διάθεσης 10.217 17.205 68% 

Σύνολο 51.981 95.502 84% 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01/01-30.09.2008 
 
 
Χρηματοοικονομικά έσοδα – έξοδα 
 

Χρηματοοικονομικά έσοδα- έξοδα 
1/1 - 

30/09/2007 
1/1 - 

30/09/2008 
σε χιλ. ευρώ    
Χρηματοοικονομικά έσοδα    
Πιστωτικοί τόκοι 54 45
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 54 45 
     
Χρηματοοικονομικά έξοδα  
Τόκοι τραπεζικών δανείων (2.190) (5.565) 

Τόκοι ομολογιακού δανείου (540) (1.668) 

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων (246) (262) 

Λοιποί τόκοι (30) (53) 

Εγγυητικές (97) (116) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (85) (66) 
Σύνολο (3.189) (7.731) 
Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπό κατασκευή 527 972 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (2.662) (6.759) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά (2.608) (6.713) 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 
01/01-30/9/2008 από € 2.608 χιλ. την περίοδο 01/01-30/09/2007 σε € 6.713 χιλ. την περίοδο 
01/01-30/09/2008 λόγω αύξησης του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας. 
 
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο 2008 η HOL σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους € 144,5 εκατ. (βλ. 
κεφ. 3.4 «Σημαντικές Συμβάσεις» και στο παρόν κεφάλαιο “Δανεισμός”. 
 
Ζημίες προ φόρων 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι Ζημίες προ φόρων για την περίοδο 01/01-30/09/2008 ανήλθαν 
σε € 27.451 χιλ. έναντι Ζημίες προ φόρων € 20.582 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο τη χρήση 2007.  
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Ενοποιημένοι Ισολογισμοί (σε χιλ. Ευρώ)     
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 30/09/2008 
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Ενσώματα πάγια στοιχεία 128.002 167.909 

Άυλα πάγια στοιχεία 18.874 28.389 

Υπεραξία 18.107 18.107 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 110 110 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 206 447 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 165.298 214.962 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέματα 1.286 1.357 

Εμπορικές απαιτήσεις 28.075 40.682 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 25.928 43.052 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 387 171 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.495 7.469 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 61.172 92.731 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 226.470 307.693 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό κεφάλαιο 80.815 80.815 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.685 4.685 

Λοιπά αποθεματικά 9.136 9.230 

Αποτελέσματα εις νέο (78.601) (108.003) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.035 (13.272) 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 37.412 37.452 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.485 4.595 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 608 814 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.104 2.494 

Έσοδα επομένων χρήσεων 3.808 3.387 

Επιχορηγήσεις 1.484 7.793 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 47.901 56.535 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Προμηθευτές 71.721 104.886 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 78.048 138.803 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.127 4.920 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 175 250 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.992 91 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.129 14.399 

Έσοδα επομένων χρήσεων 3.342 1.081 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 162.534 264.430 
Σύνολο Υποχρεώσεων  210.434 320.965 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 226.470 307.693 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
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Ακολουθεί η ανάλυση ορισμένων λογαριασμών στοιχείων ισολογισμού: 
 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ανέρχονται την 30.09.2008 σε € 167.909 χιλ., παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 31% περίπου έναντι της 31.12.2007 όπου ανήλθαν σε € 128.002 χιλ. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις ύψους € 43.680 χιλ. στις οποίες έχει προβεί ο Όμιλος για 
την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακού δικτύου.  
 
Άυλα πάγια στοιχεία  
 
Τα άυλα πάγια στοιχεία ανέρχονται την 30.09.2008 σε € 28.389 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 50% περίπου έναντι της 31.12.2007 όπου ανήλθαν σε € 18.874 χιλ. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις ύψους € 16.171 χιλ. στις οποίες έχει προβεί ο Όμιλος σε 
λογισμικό και κόστος απόκτησης πελατών. Το κόστος απόκτησης πελατών αφορά σε εφάπαξ 
τέλη ενεργοποίησης νέων πελατών καθώς και σε προμήθειες απόκτησης νέων πελατών, και 
αποσβένεται εντός 12 μηνών, περίοδο ίση με τη διάρκεια της σύμβασης με τον πελάτη. Οι 
πελατειακές σχέσεις αφορούν την πελατειακή βάση των Αττικών Τηλεπικοινωνιών που 
αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά της θυγατρικής εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες και 
οριστικοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς. Οι πελατειακές 
σχέσεις αποσβένονται σε 10 έτη. 
 
Υπεραξία  
 
Η υπεραξία στον ισολογισμό του Ομίλου έχει προκύψει από την εξαγορά της εταιρίας Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες και οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της κατανομής του τιμήματος 
εξαγοράς. 
 
 
Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Εμπορικές απαιτήσεις   
σε χιλ. ευρώ 31/12/2007 30/09/2008 
Πελάτες 28.846 37.200 

Προβλέψεις απομείωσης (3.420) (4.844) 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες  714 956 

Επιταγές εισπρακτέες και λοιποί λογαριασμοί 1.627 1.154 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 308 6.215 
Σύνολο 28.075 40.682 
  
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν από € 28.075 χιλ. την 31/12/2007 σε € 40.682 χιλ. την 
30/09/2008, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων.  
 
Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση στις 30/09/2008 περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την 
αναλογούσα φορολογική υποχρέωση στα στοιχεία ενεργητικού της θυγατρικής εταιρίας Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες ΑΕ που αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά (πελατειακές σχέσεις και αποτίμηση 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου). Το ποσό κατά την 30/09/2008 για τη φορολογική υποχρέωση που 
αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά ανερχόταν σε € 3.316 χιλ. 
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Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις   
σε χιλ. ευρώ 31/12/2007 30/09/2008 
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος 437 559 

ΦΠΑ προς συμψηφισμό 19.936 29.823 

Προκαταβολές προμηθευτών 3.668 6.512 

Έξοδα επομένων χρήσεων 943 2.115 

Προκαταβολές σε προσωπικό 52 144 

Λοιπές απαιτήσεις 893 3.899 
Σύνολο 25.928 43.052 
 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου την 30.09.2008 ανήλθαν σε € 43.052 χιλ. 
περίπου ενώ την 31.12.2007 ανήλθαν σε € 25.928 χιλ. περίπου. Την 30.09.2008 ποσό ύψους 
29.823 χιλ.  αφορούσε σε ΦΠΑ προς συμψηφισμό. Τον Απρίλιο του 2008 εγκρίθηκε το αίτημα του 
Ομίλου για επιστροφή ΦΠΑ για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 ύψους €19.177 χιλ.. Ποσό 
€ 14.738 χιλ. αναμένεται ότι θα επιστραφεί εντός του 2009, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα 
συμψηφιστεί με το ΦΠΑ των εσόδων. 
 
Δανεισμός 
 
Το σύνολο δανεισμού  ανέρχεται σε € 176.256 χιλ. περίπου την 30.09.2008 και σε € 115.461 
εκατ. περίπου την 31.12.2007.  
 
Τα δάνεια αναληφθέντα κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/09/2008 για τον όμιλο αφορούν 
βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ και φέρουν κυμαινόμενο 
επιτόκιο. Για το συνολικό δανεισμό της Εταιρίας έχουν δοθεί εγγυήσεις από την μητρική εταιρία 
Intracom Holdings ΑΕ. 
 
 
Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια 31/12/2007 30/09/2008 
σε χιλ. ευρώ    

Μακροπρόθεσμα δάνεια 37.412 37.452 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 78.048 138.803 

Σύνολο δανεισμού 115.461 176.256 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
 
Στις 23.10.08, η Εταιρία σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους €144,5 εκατ. με κοινοπραξία 
τραπεζών, εγγυημένο από την Intracom Holdings, τον κύριο μέτοχο, και ασφαλισμένο, μεταξύ 
άλλων με ενέχυρο επί των μετοχών της εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες (βλ. κεφ. 3.4 
«ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»). 
 
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις ανήλθε την 30/09/2008 σε € 9.515 
χιλ. έναντι € 4.611 χιλ. την 31.12.2007. 
 
Επιχορηγήσεις 
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Οι επιχορηγήσεις που έχουν εισπραχθεί μέσα στη χρήση του 2008 ύψους € 6.530 χιλ. αφορούν 
την επιδότηση έργων της Κοινωνία της Πληροφορίας για ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου. 
Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως επιχορηγήσεις 
επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών 
στοιχείων. 
 
Προμηθευτές 
 
Προμηθευτές     
σε χιλ. ευρώ 31/12/2007 30/09/2008 
Προμηθευτές 44.434 56.627 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρίες 27.277 48.258 
Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες 9 0 
Σύνολο 71.721 104.886 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές της Εταιρίας την 30.09.2008 ανήλθαν σε € 104.886 χιλ. 
περίπου ενώ την 31.12.2007 οι εν λόγω υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 71.721 χιλ. περίπου. 
 
Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρίες αφορούν σε υποχρεώσεις προς τη μητρική εταιρία 
Intracom Holdings ΑΕ (€ 3.825 χιλ.) και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη (€ 44.433 χιλ.) που αφορούν 
σε εταιρίες του ομίλου Intracom Holdings AE, καθώς και εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο κύριος 
μέτοχος της μητρικής. 
 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
σε χιλ. ευρώ 31/12/2007 30/09/2008 
Υποχρεώσεις από φόρους / τέλη 572 228 
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 3.151 11.617 
Προκαταβολές πελατών 569 2.042 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 753 394 
Μερίσματα πληρωτέα 18 18 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 67 100 
Σύνολο 5.129 14.399 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 30.09.2008 ανήλθαν σε € 14.399 χιλ. ενώ την 
31.12.2007 οι εν λόγω υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 5.129 χιλ. 
 
Στο λογαριασμό έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα περιλαμβάνονται προβλέψεις εξόδων που 
αφορούν τη χρήση. Οι προβλέψεις αφορούν κυρίως τηλεπικοινωνιακά κόστη και προβλέψεις 
μισθοδοσίας. Η μεγάλη αύξηση από την προηγούμενη περίοδο οφείλεται στη σημαντική αύξηση 
της δραστηριότητας της Εταιρίας.  
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Mεταβολές Καθαρής Θέσης 
 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων       

σε χιλ. ευρώ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορές από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο Iδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1/1/2007 32.180 6.430 577 (31.514) 7.674 

Καθαρή ζημία περιόδου                 -                          -                    - (26.947) (26.947) 
Αυξήσεις Μετοχικού 
Κεφαλαίου 48.300 (2.000)                    -                         -  46.300 
Μεταφορά κατά την 
εξαγορά                 -                          - 8.629 (8.629)                       - 
Έξοδα αυξήσεως 
μετοχικού κεφαλαίου μετά 
από φόρους                 -                          -                    - (499) (499) 
Δικαιώματα προαιρέσεως 
μετοχών εργαζομένων                 -                          - 36                         -  36 

Συναλλαγματικές διαφορές                 -                          - (80)                         -  (80) 

Υπόλοιπο 30/09/2007 80.480 4.430 9.162 (67.589) 26.484 
        
Υπόλοιπο 1/1/2008 80.815 4.685 9.136 (78.601) 16.035 
Καθαρή ζημία περιόδου                 -                          -                    - (28.706) (28.706) 
Έξοδα αυξήσεως 
μετοχικού κεφαλαίου μετά 
από φόρους                 -                          -                    - (696) (696) 

Συναλλαγματικές διαφορές                 -                          - 95                         -  95 

Υπόλοιπο 30/09/2008 80.815 4.685 9.230 (108.003) (13.272) 
Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της πρώην UNIBRAIN την 31 Δεκεμβρίου 2007 και την ημερομηνία της 
συγχώνευσης ανήρχετο σε €4.800.000, διαιρούμενο σε 12.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0.40 η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της προ συγχώνευσης HOL την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 
την ημερομηνία της συγχώνευσης ανήρχετο σε €75.800.000, διαιρούμενο σε 75.800.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας €1 η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της πρώην UNIBRAIN αυξήθηκε την 7 
Μαΐου 2008 κατά το ποσό του εισφερόμενου κεφαλαίου της προ συγχώνευσης HOL ύψους 
€75.800.000 και κατά ποσό €215.385 από κεφαλαιοποίηση του υπέρ το άρτιο αποθεματικού. Το 
νέο μετοχικό κεφάλαιο μετά τη συγχώνευση ανήλθε σε €80.815.385, διαιρούμενο σε 95.076.924 
μετοχές ονομαστικής αξίας €0.85 η καθεμία. Η καθαρή θέση του Ομίλου την 30/09/2008 ανήλθε 
σε € (13.272) χιλ. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών   
σε χιλ. ευρώ 1/1 - 30/09/2007 1/1 - 30/09/2008 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Ζημίες προ φόρων (20.582) (27.451) 
Προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 7.878 17.258 
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 36   
(Κέρδη)/Ζημίες από πώληση ενσώματων και αύλων πάγιων στοιχείων  195 6 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (24) 167 
Συναλλαγματικές διαφορές (80) 95 
Διαγραφές ενσώματων παγίων και συμμετοχών 1.124   
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα - καθαρά 2.608 6.713 
Ζημίες από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων   98 
Έσοδα από επιχορηγήσεις (126) (221) 
 (8.972) (3.335) 
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   
Αποθέματα 52 (71) 
Απαιτήσεις  (8.872) (29.828) 
Υποχρεώσεις * 16.300 (1.671) 
Ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες * (1.493) (34.905) 
Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος (371) (2.699) 
Πληρωθέντες τόκοι (2.566) (7.452) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (4.430) (45.056) 
Πληρωμές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων * (46.431) (17.432) 
Πώληση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 7                             
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 27 114 
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (30) (163) 
Αγορά θυγατρικής, μείον ταμειακά διαθέσιμα (46.020)   
Εισπραχθέντες τόκοι 54 45 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες * (92.392) (17.437) 
   
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (2.178) (1.931) 
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις 126 6.530 
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 46.300  
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (665) (928) 
Δάνεια αναληφθέντα 128.302 66.044 
Αποπληρωμή δανεισμού (76.961) (5.249) 
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 94.923 64.465 
   
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.899) 1.973 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της περιόδου 8.803 5.495 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 6.904 7.468 

Πηγή: Δημοσιευμένες μη Ελεγμένες, συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας της 
περιόδου 01.01-30.09.2008 
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* Σημαντική Σημείωση: Στην έκθεση επισκόπησης των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων 
οικονομικών πληροφοριών της περιόδου 01/01-30/09/2008 που διενεργήθηκε από την 
PricewaterhouseCoopers για τους σκοπούς σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
σημειώνεται ότι:  «Οι πληρωμές για αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων για 
την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 στην κατάσταση ταμειακών ροών 
εμφανίζονται μικρότερες κατά το ποσό των €24.275.026 (εννιάμηνη περίοδος που έληξε 30 
Σεπτεμβρίου 2007 μεγαλύτερες κατά το ποσό των €7.980.128) και οι μεταβολές στο κεφάλαιο 
κίνησης εμφανίζονται μεγαλύτερες κατά το ποσό των €24.275.026 (εννιάμηνη περίοδος που 
έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2007 μικρότερες κατά το ποσό των €7.980.128).  Συνεπώς, οι καθαρές 
ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2008 όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζονται 
μεγαλύτερες κατά το ποσό των €24.275.026 (30 Σεπτεμβρίου 2007 μικρότερες κατά το ποσό των 
€7.980.128) και οι καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες εμφανίζονται 
μικρότερες (30 Σεπτεμβρίου 2007 μεγαλύτερες) κατά τα αντίστοιχα ποσά».   
 
Σημειώνεται ότι η Εταιρία στις οικονομικές καταστάσεις που θα εκδώσει για τη χρήση 01.01-
31.12.2008 σκοπεύει να λάβει υπόψιν της τις ανακατατάξεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
επισκόπησης των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών της 
περιόδου 01/01-30/09/2008 που διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers για σκοπούς 
σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Για σχολιασμό των ταμειακών ροών βλ. κεφ. 3.7 «Πληροφορίες για τα Κεφάλαια». 
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3.6.3 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2005-2007 
(πρώην UNIBRAIN) 

 
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) για τη χρήση 
2005 έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ελέχθησαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
κ. Σωτήριο Φίλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12471), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - 
Λογιστές» (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) και εγκρίθηκαν με την 
από 27.03.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.  
 
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN)για τις 
χρήσεις 2006 και 2007 έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. ελέχθησαν από τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371) και κα. Ζωή Σοφού 
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701), της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές» (οδός 
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100) και εγκρίθηκαν με τις από 23.03.2007 και 
30.04.2008 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της αντίστοιχα. 
 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, στοιχείων ισολογισμού και 
ταμειακών ροών της Εταιρίας για τις χρήσεις 2005-2007. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 
Σημειώσεις Οικονομικών Καταστάσεων.  

 

Στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεων 2005-2007 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσεων 
2005-2007: 
Ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεων 2006-2007     
σε χιλιάδες €  01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2007 
Κύκλος Εργασιών 4.625 5.223 5.765 
Κόστος Πωληθέντων (2.807) (3.015) (3.874) 
Μικτό Κέρδος 1.818 2.208 1.891 
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 247 44 (99) 
Έξοδα Διοίκησης (670) (782) (778) 
Έξοδα Έρευνας (62) (249) (140) 
Έξοδα Διάθεσης (376) (486) (649) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 957 734 225 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ 
Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων1 1.281 1.022 484 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  7 35 63 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (15) (15) (11) 
Κέρδη προ φόρων  950 755 278 
Φόρος εισοδήματος (480) (149) (125) 
Κέρδη μετά από φόρους  470 605 153 

Κατανεμημένα σε:     
Μετόχους μητρικής 470 605 153 
Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 
Σημείωση 1: Τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων είναι μη ελεγμένα από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή στοιχεία που συνέταξε η UNIBRAIN για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.  
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Κύκλος εργασιών 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10,4% στη χρήση του 2007 
σε σχέση με τη χρήση του 2006 και 12,9% στη χρήση του 2006 σε σχέση με τη χρήση 2005. Η 
αύξηση τη χρήση 2007 οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων κατά 13,6%, η 
οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από τη μείωση των πωλήσεων προϊόντων.  Η αύξηση τη χρήση 
2006 οφείλεται στην κατά 180,1% αύξηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ανά 
δραστηριότητα για όλη την υπό εξέταση περίοδο 2005-2007: 
 

Πωλήσεις ανά δραστηριότητα 2005 

% επί του 
κύκλου 

εργασιών 2006 

% επί του 
κύκλου 

εργασιών 2007 

% επί του 
κύκλου 

εργασιών 

Δ% 
2006-
2007 

Δ% 
2005-
2006 

σε € χιλιάδες          
Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.043 22,6% 2.922 56,0% 3.319 57,6% 13,6% 180,1% 
Πωλήσεις προϊόντων 2.823 61,0% 1.748 33,5% 1.495 25,9% -14,5% -38,1% 
Έσοδα από υπηρεσίες 348 7,5% 346 6,6% 498 8,6% 44,0% -0,5% 
Πωλήσεις πρώτων & βοηθητικών υλών 411 8,9% 207 4,0% 453 7,9% 118,5% -49,6% 
Σύνολο 4.625 100,0% 5.223 100,0% 5.765 100,0% 10,4% 12,9% 
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές. 
  
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αντιπροσωπεύουν το 57,6%, 56% και 22,6% του κύκλου εργασιών 
τις χρήσεις 2007,  2006 και 2005 αντίστοιχα. Η Εταιρία αγοράζει εμπορεύματα όπως σκληρούς 
δίσκους, κάμερες, καλώδια κ.α. και τα πωλεί αυτούσια χωρίς καμία επεξεργασία. Οι πωλήσεις 
προϊόντων αντιπροσωπεύουν το 25,9% του κύκλου εργασιών τη χρήση 2007, από  33,5% τη 
χρήση 2006 και 61% τη χρήση 2005. Η Εταιρία αγοράζει πρώτες ύλες, τις οποίες επεξεργάζεται 
και στη συνέχεια πωλεί ως προϊόν (κυρίως προϊόντα USB Key for Fire-iAPI ubCore, izak, Firewire 
Networking Kit, FireAPI 3.0 S/W pack ubcore, FireNAS 640 και Fire-i Board Camera Dia 12 Sta). 
 
Η γεωγραφική κατανομή του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της UNIBRAIN περιγράφεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Γεωγραφική 
κατανομή του 
κύκλου εργασιών 

2005 

% επί του 
κύκλου 

εργασιών 
2006 

% επί του 
κύκλου 

εργασιών 
2007 

% επί του 
κύκλου 

εργασιών 
Δ% 2006-

2007 
Δ% 

2005-
2006 

σε € χιλιάδες          
Ελλάδα 1.030 22,3% 1.130 21,6% 817 14,2% -27,7% 43,8% 
Ευρωπαϊκή Ένωση 786 17,0% 948 18,2% 1.128 19,6% 19,0% 27,1% 
ΗΠΑ 746 16,1% 1.480 28,3% 1.558 27,0% 5,3% -28,3% 
Ασία & Ωκεανία 2.063 44,6% 1.665 31,9% 2.261 39,2% 35,8% -64,0% 
Σύνολο 4.625 100,0% 5.223 100,0% 5.764 100,0% 10,4% 12,9%
Πηγή: Μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή στοιχεία που συνέταξε η UNIBRAIN για τους σκοπούς του παρόντος 
Εγγράφου. 

Η Εταιρία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της στην Ασία & Ωκεανία και στις 
ΗΠΑ με ποσοστό 66,2% επί του κύκλου εργασιών τη χρήση 2007 έναντι 60,2% τη χρήση 2006 
και 60,7% τη χρήση 2005. Οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα φθίνουν ως 
ποσοστό των πωλήσεων και ανήλθαν σε 14,2% του κύκλου εργασιών τη χρήση 2007 έναντι 
21,6% τη χρήση 2006 και 22,3% τη χρήση 2005. 
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Κόστος πωλήσεων 
 
Κόστος πωλήσεων 2005 2006 2007 Δ% 2006-2007 Δ% 2005-2006 
σε € χιλιάδες      
Κόστος πωληθέντων 1.580 2.467 3.473 40,8% 56,2% 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 319 217 133 -38,6% -31,8% 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  299 104 221 113,1% -65,3% 
Φόροι 2 40 0 -99,4% 1951,1% 
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 226 90 34 -61,8% -60,1% 
Λοιπά έξοδα 381 96 11 -88,4% -74,7% 
Σύνολο 2.807 3.015 3.874 28,5% 7,4% 
Πηγή: Μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή στοιχεία που συνέταξε η UNIBRAIN για τους σκοπούς του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε το 2007 σε € 3.874 χιλ. από € 3.015 χιλ το 2006 και € 2.807 χιλ 
εκατ. το 2005. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αύξηση του κόστους πωληθέντων λόγω της 
αύξησης του κύκλου εργασιών. 
 
 
Μικτό κέρδος 
 
Το μικτό κέρδος σε ενοποιημένη βάση παρουσίασε μείωση της τάξης του 14,4% και 
διαμορφώθηκε σε € 1.891 χιλ. το 2007 από € 2.208 χιλ. το 2006 και € 1.818 χιλ. το 2005 και 
αύξηση 21,4% το 2006 σε σχέση με το 2005 και το περιθώριο μικτού κέρδους τη χρήση 2007 
διαμορφώθηκε σε 32,8% έναντι 42,3% το 2006 και 39,3% το 2005. Η μείωση του περιθωρίου 
μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στην πτώση της ισοτιμίας €/$. 
 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 
 
Τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων σε ενοποιημένη βάση 
παρουσίασαν μείωση της τάξης του 52,6% και διαμορφώθηκαν σε € 484 χιλ. τη χρήση 2007 από 
€ 1.022 χιλ. τη χρήση  2006 και € 1.281 χιλ. τη χρήση 2005. Η μείωση στη χρήση 2007 οφείλεται 
τόσο στη μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους, όσο και στην αύξηση των εξόδων λειτουργίας 
διάθεσης, ενώ στη χρήση 2006 η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων λειτουργίας 
σε σχέση με τη χρήση 2005. 
 
Κέρδη μετά από φόρους 
 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 
153 χιλ. στη χρήση 2007 έναντι €  605 χιλ. στη χρήση 2006 και € 470 χιλ. στη χρήση 2005, 
παρουσιάζοντας μείωση 74,8% το 2007 σε σχέση με το 2006 και αύξηση 28,9% το 2006 σε 
σχέση με το 2005. Το περιθώριο των κερδών μετά από φόρους ανήλθε σε 3% το 2007 από 12% 
το 2006 και 10% το 2005.  
Στοιχεία Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου Χρήσεων 2005-2007 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Ενοποιημένης Οικονομικής Κατάστασης της 
HOL (πρώην UNIBRAIN)για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007: 
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Ενοποιημένοι Ισολογισμοί       
σε χιλιάδες €  31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 166 94 81 
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 1.230 1.219 1.452 
Διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά 
στοιχεία 74 110 110 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 
383 354 327 

Λοιπές Απαιτήσεις 19 21 10 
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία 
Ενεργητικού 1.872 1.797 1.981 
Αποθέματα 1.199 1.431 975 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 1.525 1.188 904 
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 366 369 387 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.203 2.123 3.280 
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.293 5.110 5.546 
Σύνολο Ενεργητικού 6.165 6.908 7.527 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Ίδια Κεφάλαια     
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.560 4.680 4.800 
Υπέρ το Άρτιο 4.261 4.355 4.825 
Αποθεματικά  460 421 350 
Αποτελέσματα εις νέον (4.059) (3.454) (3.301) 
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας 5.222 6.002 6.674 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 
λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 42 45 50 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 776 805 759 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 119 49 43 
Προβλέψεις 6 7 0 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων  901 860 803 
Σύνολο Υποχρεώσεων 943 906 852 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 6.165 6.908 7.527 
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή της ελεγκτικής εταιρίας  
Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές.  
 
Παρατίθεται κατωτέρω η ανάλυση των σημαντικότερων λογαριασμών σε ενοποιημένη βάση του 
Ισολογισμού ο οποίος συντάχθηκε από την HOL (πρώην UNIBRAIN)με βάση τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. 
για τις χρήσεις 2005-2007. 
 
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού  
 
Τα Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού που την περίοδο 2005 - 2007 ανήλθαν σε € 1.452 χιλ., € 1.219 χιλ. 
και € 1.230 χιλ. αντίστοιχα, αφορούν σε ανάπτυξη λογισμικού για τα προϊόντα της σειράς iZak. 
 
 
Αποθέματα 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού 
“Αποθέματα” κατά την 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007. 
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Αποθέματα 2005 2006 2007
σε € χιλιάδες    
Εμπορεύματα 513 776 598
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 402 392 504
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 284 299 172
Μέιον: Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα 0 (36) (299)
Σύνολο 1.199 1.431 975
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές 
 
 
Η μείωση των αποθεμάτων το 2007 οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη για απαξιωμένα 
αποθέματα. Η μείωση των αποθεμάτων σε εμπορεύματα αντισταθμίστηκε εν μέρει από την 
αύξηση των αποθεμάτων σε προϊόντα έτοιμα και ημιτελή. Η αύξηση των αποθεμάτων το 2006 
οφείλεται στην κατά 51% αύξηση των αποθεμάτων σε εμπορεύματα, η οποία αντισταθμίστηκε 
μερικώς από την πρόβλεψη για απαξιωμένα προϊόντα. 
 
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων (Αποθέματα προ προβλέψεων / Κόστος 
πωλήσεων*365) διαμορφώθηκε σε  156, 178 και 120 ημέρες την 31.12.2005, 31.12.2006 και 
31.12.2007 αντίστοιχα. 
 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού “Πελάτες 
και Λοιπές Απαιτήσεις” κατά την 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007. 
 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2005 2006 2007
σε € χιλιάδες    
Πελάτες 969 1.305 882
Μεταχρονολογημένες επιταγές 217 139 150
Απαίτηση από φόρους εισοδήματος 288 1 0
Απαίτηση από ΦΠΑ 305 18 108
Λοιποί χρεώστες 40 44 65
Μείο: Προβλέψεις απομείωσης (296) (319) (301)
Σύνολο 1.525 1.188 904
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.  
 
 
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των πελατών (Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις προ προβλέψεων / 
Πωλήσεις * 365) διαμορφώθηκε σε 144, 105 και 76 ημέρες την 31.12.2005, 31.12.2006 και 
31.12.2007 αντίστοιχα. 
 
Η μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των πελατών κατά τις χρήσεις 2006 και 2007 οφείλεται 
στη βελτιωμένη εισπρακτική πολιτική της UNIBRAIN.  
 
Μετοχικό κεφάλαιο και Υπέρ το άρτιο  
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της HOL (πρώην UNIBRAIN), συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού 
«Υπέρ το άρτιο» διαμορφώθηκε σε € 9.625 χιλ. τη χρήση 2007 από € 9.035 χιλ. το 2006 και € 
8.821 χιλ. το 2005. Η αύξηση αυτή και για τις χρήσεις προήλθε από την αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου, λόγω άσκησης χορηγηθέντων  δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας. 
Επίσης, εντός του 2007 η HOL (πρώην UNIBRAIN) προχώρησε σε αύξηση του αριθμού των 
μετοχών της (split μετοχών) με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας και μείωση 
της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού 
“Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις” κατά την 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007. 
 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2005 2006 2007
σε € χιλιάδες    
Προμηθευτές  424 659 627
Μεταχρονολογημένες επιταγές 30 26 9
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 22 27 27
Λοιποί φόροι πληρωτέοι 28 68 58
Μερίσματα πληρωτέα 18 18 18
Λοιπές υποχρεώσεις 254 7 20
Σύνολο 776 805 759
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.  
 
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις/ Κόστος πωλήσεων)*365) διαμορφώθηκε σε 101, 97 και 72 ημέρες την 31.12.2005,  
31.12.2006 και 31.12.2007 αντίστοιχα.  
 

Στοιχεία Ταμειακών Ροών των Χρήσεων 2005-2007 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών της HOL 
(πρώην UNIBRAIN) για τις χρήσεις 2005-2007: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     

σε χιλιάδες €  
01/01-

31/12/2005 
01/01-

31/12/2006 
01/01-

31/12/2007 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Καθαρά Κέρδη προ φόρων 950 755 278 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις 324 287 259 
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 0 104 48 
Μεταβολή εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων (45) (17) (10) 
(Κέρδη) από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0 (52) (1) 
(Κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων 0 (12) 0 
Έσοδα από μερίσματα 0 (5) (5) 
Συναλλαγματικές διαφορές 152 (143) (118) 
Έσοδα από πιστωτικούς τόκους (7) (35) (63) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15 15 11 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται  με λειτουργικές 
δραστηριότητες     
(Αύξηση)/μείωση Αποθέματα (318) (232) 456 
(Αύξηση)/μείωση Απαιτήσεων 30 48 293 

Αύξηση/(μείωση) Υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 112 34 (48) 
Μέιον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (15) (15) (11) 
Καταβεβλημένοι φόροι (46) 96 (103) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές 
Δραστηριότητες (α) 

1.152 828 985 

Επενδυτικές Δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών  και λοιπών 
επενδύσεων 

(18) (36) 0 

Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

(730) (234) (480) 

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 16 41 0 

Αγορά  χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 0 (228) (63) 

Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε έυλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 0 294 55 

Τόκοι εισπραχθέντες 7 35 63 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 5 5 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές 
Δραστηριότητες (β) (725) (123) (419) 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 214 592 
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου 0 0 (2) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Χρηματοδοτικές 
Δραστηριότητες (γ) 

0 214 590 

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

427 919 1.156 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 776 1.203 2.123 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.203 2.123 3.278 
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.   
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Στοιχεία Μεταβολών Καθαρής Θέσης των Χρήσεων 2005-2007 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των μεταβολών της Καθαρής Θέσης των 
χρήσεων 2005-2007: 
 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων         

σε  χιλιάδες €  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Κεφάλαιο 
Υπέρ το 
Άρτιο 

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 01.01.2005 4.560 4.261 460 (4.680) 4.601 
Καθαρό κέρδος 
καταχωρηθέν κατευθείαν 
στα ίδια κεφάλαια    0 0 
Συναλλαγματικές διαφορές     152 152 
Κέρδη περίοδου    470 470 
Υπόλοιπο 31.12.2005 4.560 4.261 460 (4.059) 5.222 
        
Υπόλοιπο 01.01.2006 4.560 4.261 460 (4.059) 5.222 
Καθαρό κέρδος 
καταχωρηθέν κατευθείαν 
στα ίδια κεφάλαια    - - 
Δικαιώματα προαιρέσεως 
μετοχών εργαζομένων   104  104 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 120 94   214 
Συναλλαγματικές διαφορές    (143)  (143) 
Κέρδη περίοδου    605 605 
Υπόλοιπο 31.12.2006 4.680 4.355 421 (3.454) 6.002 
        
Yπόλοιπο την 1.1.2007 4.680 4.355 421 (3.454) 6.002 
Δικαιώματα προαιρέσεως 
μετοχών εργαζομένων   48  48 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 120 472   592 
Έξοδα μετοχικού κεφαλάιου  (2)   (2) 
Συναλλαγματικές διαφορές    (118)  (118) 
Κέρδη περίοδου    153 153 
Υπόλοιπο 31.12.2007 4.800 4.825 350 (3.301) 6.674 
Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.  
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3.7  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

3.7.1 Ταμειακές Ροές 
 
Ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες περιόδου 01/01 – 
30/09/2008 
 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών   
σε χιλ. ευρώ 1/1 - 30/09/2007 1/1 - 30/09/2008 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες* (4.430) (45.056) 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες* (92.392) (17.437) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 94.923 64.465 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.899) 1.973 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της 
περιόδου 8.803 5.495 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 6.904 7.468 
 
* Σημαντική Σημείωση: Στην Έκθεσηεπισκόπησης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
με 30/09/2008 που διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers για τους σκοπούς σύνταξης 
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σημειώνεται ότι:  «Οι πληρωμές για αγορές ενσώματων και 
άυλων περιουσιακών στοιχείων για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 
στην κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζονται μικρότερες κατά το ποσό των €24.275.026 
(εννιάμηνη περίοδος που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2007 μεγαλύτερες κατά το ποσό των 
€7.980.128) και οι μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης εμφανίζονται μεγαλύτερες κατά το ποσό των 
€24.275.026 (εννιάμηνη περίοδος που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2007 μικρότερες κατά το ποσό των 
€7.980.128).  Συνεπώς, οι καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την 
περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση ταμειακών 
ροών εμφανίζονται μεγαλύτερες κατά το ποσό των €24.275.026 (30 Σεπτεμβρίου 2007 
μικρότερες κατά το ποσό των €7.980.128) και οι καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες εμφανίζονται μικρότερες (30 Σεπτεμβρίου 2007 μεγαλύτερες) κατά τα αντίστοιχα 
ποσά».   
Σημειώνεται ότι η Εταιρία στις οικονομικές καταστάσεις που θα εκδώσει για τη χρήση 01.01-
31.12.2008 σκοπεύει να λάβει υπόψιν της τις ανακατατάξεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
επισκόπησης των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών πληροφοριών της 
περιόδου 01/01-30/09/2008 που διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers για σκοπούς 
σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές εκροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν βάσει της έκθεσης 
επισκόποησης της PricewaterhouseCoopers σε € 20.781 χιλ. (€ 45.056 χιλ. στη δημοσιευμένη 
κατάσταση ταμειακών ροών) για την περίοδο 01/01-30/09/2008 έναντι € 12.410 χιλ. (€ 4.430 χιλ. 
στη δημοσιευμένη κατάσταση ταμειακών ροών) για την περίοδο 01/01-30/09/2007, κυρίως λόγω 
της αύξησης των απαιτήσεων την 30/09/2008.  
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
Οι καθαρές επενδυτικές ταμειακές εκροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν βάσει της έκθεσης 
επισκόποησης της PricewaterhouseCoopers σε €41.712 χιλ. (€ 17.437 χιλ. στη δημοσιευμένη 
κατάσταση ταμειακών ροών) για την περίοδο 01/01-30/09/2008 από € 84.412 χιλ. για την 
περίοδο 01/01-30/09/2007 (€ 92.392 χιλ. στη δημοσιευμένη κατάσταση ταμειακών ροών) και 
αφορούν κυρίως σε επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η μείωση των 
επενδυτικών εκροών την περίοδο 01/01-30/09/2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2007 
οφείλεται στην εξαγορά της θυγατρικής εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. την 23 
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Απριλίου 2007 και σε υψηλότερες επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού που 
πραγματοποιήθηκαν το 2007. 
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
Οι καθαρές χρηματοδοτικές ταμειακές εισροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 64.465 χιλ. την 
περίοδο 01/01-30/09/2008  από € 94.923 χιλ. για την περίοδο 01/01-30/09/2007. Οι εισροές 
αυτές αφορούν σε δάνεια που άντλησε ο Όμιλος τις περιόδους αυτές ενώ κατά το εννιάμηνο του 
2007 πραγματοποιήθηκε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €46,3 εκατ. για την εξαγορά της 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Τα δάνεια αναληφθέντα κατά την περίοδο αυτή αφορούν σε 
βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. 
 
Σύμφωνα με τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της περιόδου 
01/01-30/09/2008, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 30/09/2008 ανήλθαν σε €  
7.469 χιλ. έναντι € 6.904 χιλ. την 30/09/2007. 
 
 
Οικονομικές Πληροφορίες για τις χρήσεις 2005 - 2007 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     
σε χιλιάδες €  01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2007 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
Λειτουργικές Δραστηριότητες  

1.152 828 985 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
Επενδυτικές Δραστηριότητες  (725) (123) (419) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 

0 214 590 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  

427 919 1.156 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης περιόδου 

776 1.203 2.123 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 

1.203 2.123 3.278 

 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
Οι λειτουργικές ταμειακές εισροές της HOL (πρώην UNIBRAIN)τη χρήση 2007 ανήλθαν σε € 985 
χιλ. έναντι € 828 χιλ. τη χρήση 2006 και € 1.152 χιλ. τη χρήση 2005. Το 2007, τα λειτουργικά 
αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα ύψους € 299 χιλ. Οι 
εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι απαλλαγμένες από την πρόβλεψη αυτή και 
συνεπώς εμφανίζουν αύξηση έναντι της χρήσης 2006. 
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
Οι επενδυτικές ταμειακές εκροές διαμορφώθηκαν σε € 419 χιλ. τη χρήση 2007 από € 123 χιλ. τη 
χρήση 2006 και € 725 χιλ. τη χρήση 2005 και αφορούν κυρίως σε επενδύσεις σε άυλα στοιχεία 
ενεργητικού.  
 
Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
Οι χρηματοδοτικές ταμειακές εισροές της HOL (πρώην UNIBRAIN)διαμορφώθηκαν σε € 590 χιλ. 
τη χρήση 2007 από € 214 χιλ. τη χρήση 2006 και € 0 χιλ. τη χρήση 2005. Οι εισροές αυτές 
αφορούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης.  
 
Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007, τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα κατά την εν λόγω χρήση ανήλθαν σε €  3.278 χιλ. έναντι € 2.123 χιλ. τη χρήση 
2006 και € 1.203 χιλ. τη χρήση 2005. 
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3.7.2  Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων 
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, πέραν του περιορισμού στη χρήση κεφαλαίων που προκύπτει 
από τη σύμβαση ομολογιακού δανείου της Εταιρίας (βλ. Κεφ. 3.4 «Σημαντικές Συμβάσεις»), δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν 
σημαντικά κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο τις δραστηριότητές της.  
 

3.7.3 Πληροφορίες για τις πηγές προέλευσης κεφαλαίων για επενδύσεις 
 
Η πηγή προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των επενδύσεων της 
Εταιρίας σχεδιάζεται να είναι η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 
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3.8 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 
Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά 
ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού 
προτύπου (Δ.Λ.Π.24), εκτός αυτών που προβλέπονται στην Ενότητα 19 του Παρατήματος Ι του 
Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και παρατίθενται 
παρακάτω. 

Σύμφωνα με την Εταιρία οι υπηρεσίες προς και από συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις 
αγαθών και υπηρεσιών γίνονται σύμφωνα με την πολιτική τιμών που ισχύει για μη συνδεδεμένα 
μέρη.  

 
Διεταιρικές Συναλλαγές περιόδου 01/01/2008-30/09/2008 

Πωλήσεις και αγορές υπηρεσιών και αγαθών 

Α. Πωλήσεις και αγορές υπηρεσιών (ποσά σε €) 
Hellas Online AE  

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 

Πωλήσεις 
υπηρεσιών 

προς 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Αγορές 
υπηρεσιών 

από 
συνδεδεμένα 

μέρη 
   30/9/2008 30/9/2008 
Intracom Holdings AE Μητρική 8.928 1.859.549 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική 6.329.785 4.891.416 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 212.068 1.135.536 
Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 85.653 36.321 
Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 36.934 58.473 
Inrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 6.821 - 
Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 40.137 - 
Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 559.298 - 
Oλυμπιακός ΠΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 275.699 353.502 
    7.555.322 8.334.796 
Πηγή: Πληροφορίες που έχουν προετοιμασθεί από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 

Πωλήσεις 
υπηρεσιών 

προς 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Αγορές 
υπηρεσιών από 
συνδεδεμένα 

μέρη 
  30/9/2008 30/9/2008 
Hellas Online AE Μητρική 4.891.416 6.329.785 
Intracom Holdings AE Θυγατρική  422.135 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα  22.632 
Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα  1.702 
    4.891.416 6.776.254 
Πηγή: Πληροφορίες που έχουν προετοιμασθεί από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
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Οι σημαντικότερες συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη αφορούν σε:   
 

• διοικητική και τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες προώθησης με την εταιρία Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.  

• στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει η Εταιρία με την Intracom Holdings 
A.E. (βλ. Κεφ. 4 “Σημαντικές Συμβάσεις”) και  

• υπηρεσίες συντήρησης με την εταιρία Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ.  
 
Β. Πωλήσεις και Αγορές αγαθών (ποσά σε €) 
Hellas Online AE  

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 

Πωλήσεις 
αγαθών 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη 

Αγορές 
αγαθών από 
συνδεδεμένα 

μέρη 
   30/9/2008 30/9/2008 
Unibrain Inc Θυγατρική 745.899 121.272 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα - 23.264 
Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα - 59.000 
Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 4.165 - 
    750.064 203.536 
Πηγή: Πληροφορίες που έχουν προετοιμασθεί από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

 
Αγορές παγίων από συνδεδεμένα μέρη (ποσά σε €) 
Hellas Online AE  

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία   

Αγορές 
παγίων από 
συνδεδεμένα 

μέρη 
    30/9/2008 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα  18.528.694 
Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα  45.800 
INTRAKAT AE Λοιπά συνδεδεμένα  10.244.460 
      28.818.955 
Πηγή: Πληροφορίες που έχουν προετοιμασθεί από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την 

Εταιρία  

Αγορές παγίων 
από συνδεδεμένα 

μέρη 
   30/9/2008 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα  316.013 
Inrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα  1.104.498 
     1.420.511 
Πηγή: Πληροφορίες που έχουν προετοιμασθεί από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
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Η αγορά παγίων ύψους € 18,5 εκατ. από την συνδεδεμένη εταιρία Intracom Τηλεπικοινωνιακών 
Λύσεων ΑΕ αφορά σε αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και η αγορά παγίων ύψους € 10 
εκατ. από την εταιρία INTRAKAT A.E.αφορά στην κατασκευή του δικτύου της Εταιρίας. 
 
Έσοδα από μερίσματα από συνδεδεμένα μέρη (ποσά σε €) 
 

      

Έσοδα από 
μερίσματα από 
συνδεδεμένα 

μέρη 
Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία  30/9/2008 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική  4.000.000 
      4.000.000 
Πηγή: Πληροφορίες που έχουν προετοιμασθεί από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

 
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις (ποσά σε €) 
Hellas Online AE  

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη 

   30/9/2008 30/9/2008 
Intracom Holdings AE Μητρική 750 2.579.427 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική 6.306.112 9.660.548 
Unibrain Inc Θυγατρική 101.966 0 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 194.809 30.392.641 
Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 75.440 338.749 
Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 47.663 70.852 
INTRAKAT AE Λοιπά συνδεδεμένα 2.756 11.495.583 
Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 7.419 - 
Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 273.504 - 
Oλυμπιακός ΠΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 354.102 0 
DB-Databank AE Λοιπά συνδεδεμένα - 0 
    7.364.522 54.537.800 
Πηγή: Πληροφορίες που έχουν προετοιμασθεί από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη 

  30/9/2008 30/9/2008 
Hellas Online AE Μητρική 9.660.548 6.306.112 
Intracom Holdings AE Θυγατρική  1.245.682 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα  864.638 
Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα  2.205 
Inrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα  1.268.392 
   9.660.548 9.687.028 
Πηγή: Πληροφορίες που έχουν προετοιμασθεί από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
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Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόμενα μέρη προέρχονται από τις 
συναλλαγές της Εταιρίας όπως περιγράφονται ανωτέρω τόσο κατά το εννιάμηνο 2008 όσο και 
από παρόμοιες συναλλαγές κατά τη χρήση 2007. 
 
Σημειώνεται ότι η Intracom Holdings έχει εγγυηθεί το σύνολο των δανείων του Ομίλου της HOL. 
 
 
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών 

 (ποσά σε €)   30/9/2008 
Αμοιβές - ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης 2.201.642 
Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης  - 
Αμοιβές πληρωτέες για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης - 
Πηγή: Πληροφορίες που έχουν προετοιμασθεί από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 
μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

Χρήσεις 2005 -2007 
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών 

Οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών της 
HOL (πρώην UNIBRAIN) και της θυγατρικής της Eταιρίας, έχουν ως εξής:  
 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
Ποσά σε Ευρώ  2005 2006 2007 
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες 
εργασιακές παροχές 188.701 412.392 399.911 

Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών 0 72.017 32.943 
Σύνολο 188.701 484.409 432.854 

Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από την ελεγκτική εταιρία  Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές  
 
Διεταιρικές Συναλλαγές 2005 -2007 

Οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της HOL (πρώην UNIBRAIN) και της ενοποιούμενης με αυτήν 
εταιρίας UNIBRAIN INC για την περίοδο 01.01-31.12 των χρήσεων 2005 – 2007, καθώς και τα 
διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της HOL (πρώην UNIBRAIN) και της ενοποιούμενης με αυτήν 
εταιρίας κατά την 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007, παρατίθενται στους παρακάτω 
πίνακες: 
 
Διεταιρικές Συναλλαγές του 2005  
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1.1.-31.12.2005 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

Ποσά σε Ευρώ UNIBRAIN A.E UNIBRAIN INC 

UNIBRAIN A.E  664.392 

Π
Ω
ΛΗ

ΤΗ
Σ 

UNIBRAIN INC 129.589  
 

 
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.1.-31.12.2005 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
Ποσά σε Ευρώ UNIBRAIN A.E UNIBRAIN INC 

UNIBRAIN A.E  117.618 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

UNIBRAIN INC 18.612  
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005, η HOL (πρώην UNIBRAIN) πραγματοποίησε πωλήσεις 
προϊόντων ύψους € 664 χιλ. και αγορές εμπορευμάτων ύψους € 130 χιλ. προς και από 
αντίστοιχα τη συνδεόμενη προς αυτήν εταιρία. 
 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) στις 31 Δεκεμβρίου 2005 από και 
προς τη συνδεόμενη προς αυτήν εταιρία, ανέρχονταν στο ποσό των  € 118 χιλ. και € 19 χιλ., 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Διεταιρικές Συναλλαγές του 2006 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1.1.-31.12.2006 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

Ποσά σε Ευρώ UNIBRAIN A.E UNIBRAIN INC 

UNIBRAIN A.E  883.499 

Π
Ω
ΛΗ

ΤΗ
Σ 

UNIBRAIN INC 131.861  
 

 
 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.1.-31.12.2006 
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Ποσά σε Ευρώ UNIBRAIN A.E UNIBRAIN INC 

UNIBRAIN A.E  120.185.97 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

UNIBRAIN INC -404.43  
 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006, η HOL (πρώην UNIBRAIN) πραγματοποίησε πωλήσεις 
προϊόντων ύψους € 883 χιλ. και αγορές εμπορευμάτων ύψους € 132 χιλ. προς και από 
αντίστοιχα τη συνδεόμενη προς αυτή εταιρία. 
 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) στις 31 Δεκεμβρίου 2006 από και 
προς τη συνδεόμενη προς αυτήν εταιρία, ανέρχονταν στο ποσό των € 120 χιλ. και € -0,4 χιλ. 
αντίστοιχα 
 
Διεταιρικές Συναλλαγές του 2007 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1.1.-31.12.2007 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

Ποσά σε Ευρώ UNIBRAIN A.E UNIBRAIN INC 

UNIBRAIN A.E  903.580 

Π
Ω
ΛΗ

ΤΗ
Σ 

UNIBRAIN INC 81.063  

 
 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.1.-31.12.2007 
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Ποσά σε Ευρώ UNIBRAIN A.E UNIBRAIN INC 

UNIBRAIN A.E  85.648 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

UNIBRAIN INC 0  
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Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ Α.Ε. 
Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007, η HOL (πρώην UNIBRAIN) πραγματοποίησε πωλήσεις 
προϊόντων ύψους € 904 χιλ. και αγορές εμπορευμάτων ύψους € 81 χιλ. προς και από αντίστοιχα 
τη συνδεόμενη προς αυτήν εταιρία. 
 
Οι απαιτήσεις της HOL (πρώην UNIBRAIN) στις 31 Δεκεμβρίου 2007 από τη συνδεόμενη προς 
αυτήν εταιρία, ανέρχονταν στο ποσό των € 86 χιλ. 
 
Συναλλαγές με άλλα συνδεόμενα μέρη  

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι συναλλαγές μεταξύ της HOL (πρώην UNIBRAIN) και 
των συγγενών εταιριών για τις περιόδους 1.1-31.12.2005, 1.1-31.12.2006 και 1.1.-31.12.2007. 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ /  ΑΓΟΡΕΣ 1.1-31.12.2007 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
 Ποσά σε Ευρώ Unibrain Intracom IT 

Services 
Intrasoft 

International 
Intracom 
Telecom 

Σύνολο 

Unibrain  195 95.250 68.925 164.371 

Intracom IT Services      
Intracom Holdings 95.222    95.222 
Intracom Telecom 1.742    1.742 Π

Ω
ΛΗ

ΤΗ
Σ 

Σύνολο 96.964 195 95.250 68.926 261.335 
 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ /  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.1-31.12.2007 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Ποσά σε Ευρώ Unibrain AE Intracom IT 
Services 

Intrasoft 
International 

Intracom 
Telecom 

Σύνολο 

Unibrain AE  132 12.250 50.302 62.684 
Intracom IT Services      
Intracom Holdings 181.907    181.907 
Intracom Telecom      Α

Π
Α
ΙΤ
Η
Σ

Η

Σύνολο 181.907 132 12.250 50.302 244.592 
 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη αφορούν σε α) ενοίκια που αποδίδει η HOL 
(πρώην UNIBRAIN) στην Intracom Holdings και β) πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων της 
Unibrain προς τα συνδεδεμένα μέρη. 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ /  ΑΓΟΡΕΣ 1.1-31.12.2006 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
 Ποσά σε Ευρώ Unibrain Intracom IT 

Services 
Intracom 
Holdings 

Intracom 
Telecom 

Σύνολο 

Unibrain  287  852.811 853.098 

Intracom IT Services      
Intracom Holdings 59.066    59.066 
Intracom Telecom      Π

Ω
ΛΗ

ΤΗ
Σ 

Σύνολο 59.066 287 0 852.811 912.164 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ /  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.1-31.12.2006 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Ποσά σε Ευρώ Unibrain AE Intracom IT 
Services 

Intracom 
Holdings 

Intracom 
Telecom 

Σύνολο 

Unibrain AE  341  206.702 207.043 
Intracom IT Services      
Intracom Holdings 59.808    59.808 
Intracom Telecom      Α

Π
Α
ΙΤ
Η
Σ

Η

Σύνολο 59.808 341 0 206.702 266.852 
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Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ Α.Ε. 
Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.  
 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη αφορούν σε α) ενοίκια που αποδίδει η HOL 
(πρώην UNIBRAIN) στην Intracom Holdings και β) πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων της 
Unibrain προς τα συνδεδεμένα μέρη. 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ /  ΑΓΟΡΕΣ 1.1-31.12.2005 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
 Ποσά σε Ευρώ Unibrain Intracom IT 

Services 
Intracom 
Holdings 

Intracom 
Telecom 

Σύνολο 

Unibrain   39.673  39.673 

Intracom IT Services      
Intracom Holdings 55.189    55.189 
Intracom Telecom      Π

Ω
ΛΗ

ΤΗ
Σ 

Σύνολο 55.189  39.673  94.862 
 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ /  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.1-31.12.2005 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Ποσά σε Ευρώ Unibrain AE Intracom IT 
Services 

Intracom 
Holdings 

Intracom 
Telecom 

Σύνολο 

Unibrain AE   39.670  39.670 
Intracom IT Services      
Intracom Holdings 55.189    55.189 
Intracom Telecom      

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

Σύνολο 55.189  39.670  94.859 

Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την UNIBRAIN βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί  από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρίας  Σ.Ο.Λ 
Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές. 
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3.9 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
Η Εταιρία την εξεταζόμενη τριετία 2005 - 2007, δεν διένειμε μέρισμα λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών παρελθόντων ετών. Το ίδιο ισχύει και για την απορροφώμενη HOL. 
 
Η ικανότητα της Εταιρίας να διανείμει μέρισμα εξαρτάται από το ύψος των υπό διάθεση κερδών. 
Η Εταιρία δε δύναται να διασφαλίσει τη διανομή κερδών σε κάθε οικονομική χρήση. Επιπλέον, η 
μερισματική πολιτική της Εταιρίας εξαρτάται από την στρατηγική της, τη χρηματοοικονομική της 
θέση και άλλους παράγοντες, όπως θεσμικοί, ανάγκες για ρευστότητα, φορολογικοί και άλλοι 
νομικοί όπως περιγράφονται παρακάτω. (βλ. κεφ. 2 «Επενδυτικοί κίνδυνοι».) 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, το ελάχιστο μέρισμα που καταβάλλεται ετησίως 
στους μετόχους της Εταιρίας βάσει ισολογισμών που εγκρίνονται μετά τις 08.08.2007, 
(ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, μετά την τροποποίησή του 
με το Ν. 3604/2007) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 35% των καθαρών κερδών της, 
αφαιρουμένου, του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών κερδών ως ορίζεται στην παράγραφο 
2β του άρθρου 45 Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει  και υπό την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 
Α.Ν. 148/1967, ως ισχύει. Το ποσό του εγκριθέντος μερίσματος, πρέπει να καταβάλλεται στους 
μετόχους εντός 2 μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε 
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
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3.10 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ  
 
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου , η μετοχική σύνθεσή της Εταιρίας 
(μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής >2%) είχε ως εξής: 
 
 
 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 Αριθμός μετοχών Ποσοστό 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 76.610.514 80,58% 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.417.600 3,60% 
VESBOCHICO TRADING CO LIMITED 3.233.205 3,40% 
Λοιποί μέτοχοι (<2%) 11.815.605 12,43% 
Σύνολο 95.076.924 100,00% 
 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ1 
 Δικαιώματα Ψήφου Ποσοστό 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
80.028.114 

 84,17% 
VESBOCHICO TRADING CO LIMITED 3.233.205 3,40% 
Λοιποί μέτοχοι (<2%) 11.815.605 12,43% 
Σύνολο 95.076.924 100,00% 
1Τα δικαιώματα ψήφου  παρατίθενται βάσει του Ν.3556/2007. 
 
Η Εταιρία δεν κατέχει Ίδιες μετοχές και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας. 
 
Η από 12.12.2008 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε την αγορά 
από την Εταιρία, αμέσως ή εμμέσως, ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) για 
την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπόμενων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων. Ειδικότερα, η 
Γενική Συνέλευση παρέχει ομόφωνα την έγκριση της για αγορά ιδίων μετοχών έως ποσοστού 
10% κατ' ανώτατο όριο του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με 
ανώτατη τιμή διενέργειας των αγορών € 3,00 ανά μετοχή και κατώτατη € 0,30 ανά μετοχή. Οι 
αγορές θα συντελεστούν εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 
ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. 
 
Κατά δήλωση της Εταιρίας κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο 
του 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εκτός της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 
 
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση των εκπροσώπων της Εταιρίας, δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες 
μετόχων ή συμφωνίες περί του τρόπου ασκήσεως των δικαιωμάτων ψήφου, ούτε έχουν ασκηθεί 
ποτέ δικαιώματα μειοψηφίας, ούτε υφίστανται δικαστικές διενέξεις μεταξύ των μετόχων.  
 
Επίσης κατά δήλωση της Εταιρίας δεν υφίσταται περίπτωση προσώπου μη μέλους των 
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνου το οποίο να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 
του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.  
 
Κατά δήλωση της Εταιρίας ο κύριος μέτοχος της Εταιρίας δεν κατέχει διαφορετικά δικαιώματα 
ψήφου από αυτά που αναφέρονται στον  ανωτέρω πίνακα της μετοχικής σύνθεσης.  
 
Στο βαθμό που η Εταιρία γνωρίζει, η φύση αυτού του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους 
της καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί, δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.  
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν υπάρχει, γνωστή στην Εταιρία, συμφωνία 
της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές 
όσον αφορά τον έλεγχό της.  
 



  

 150

Επιπρόσθετα, τα όργανα και οι διαδικασίες ελέγχου της Εταιρίας περιγράφονται στο Καταστατικό 
της το οποίο δεν έχει προβλέψεις διάφορες των διατάξεων του κανονιστικού νόμου 
Κ.Ν.2190/1920 και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.  
 
Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες 
μετοχές, αυτές θα διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως για τον σκοπό 
αυτό έχει εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/12/2008.   
 
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν υφίστανται περιπτώσεις μετατρέψιμων 
κινητών αξιών, ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants), 
δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο 
κεφάλαιο, ή δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου, ούτε δικαίωμα προαίρεσης για το κεφάλαιο 
οποιουδήποτε μέλους του ομίλου ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το 
κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης. 
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3.11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του προσωπικού της UNIBRAIN και της 
UNIBRAIN INC, κατά ειδικότητα: 
 
 
Ειδικότητα 2005 2006 2007 
Διεύθυνση και Διοικητικό προσωπικό, 
Οικονομικές υπηρεσίες, Γραμματειακή 
υποστήριξη 

5  4 5 

Έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών 5 5 5 
Υποστήριξη πελατών - Marketing – Πωλήσεις 5  3  3  
Σύνολο Προσωπικού 15  12  13  
Τρίτοι συνεργαζόμενοι με συμβάσεις    
Έρευνα κα ανάπτυξη εφαρμογών 3 2 2 
Οικονομικές υπηρεσίες  2 2 
Γενικό σύνολο 18  16 17 
 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προσωπικό της προ συγχώνευσης HOL για το έτος 
2007: 
 
Ειδικότητα 2007 
Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών 278 
Οικονομικές υπηρεσίες 40 
Υπηρεσίες δικτύου 127 
Υπηρεσίες πληροφοραικών συστημάτων 39 
Marketing 16 
Διοικητικό προσωπικό 25 
Σύνολο 525 
 
 
Η  Εταιρία σήμερα απασχολεί 534 άτομα προσωπικό, όπως αναλύεται παρακάτω.  
 
Ειδικότητα 30/09/2008 
Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών 264 
Οικονομικές υπηρεσίες 49 
Υπηρεσίες δικτύου 112 
Υπηρεσίες πληροφοραικών συστημάτων 41 
Marketing 19 
Διοικητικό προσωπικό 36 
Επιχειρηματική μονάδα πολυμέσων UNIBRAIN 13 
Σύνολο 534 

Η Εταιρία έχει φροντίσει για την κάλυψη του προσωπικού της και πιο συγκεκριμένα παρέχει σε 
κάθε εργαζόμενο ασφάλεια ζωής, κάλυψη για µόνιµη/ολική ή µερική ανικανότητα από ασθένεια ή 
ατύχηµα και ιατροφαρµακευτική εξωνοσοκοµειακή και νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

Σημειώνεται ότι δεν είναι σε ισχύ Πρόγραμμα χορήγησης στο  προσωπικό δικαιωμάτων 
προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας (stock options). Ωστόσο η Τακτική Γενική Συνέλευση την 
26.6.2008 αποφάσισε  τη «Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων 
προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)». 
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Δικαιώματα προαίρεσης 2008  
 
Η από 26.06.2008, Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε τη θέσπιση 
προγράμματος διάθεσης μετοχών (στο εξής το «Πρόγραμμα») στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρία 
υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης 
μετοχών, που θα προκύψουν από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα 
διατεθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του 
μετοχικού κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης του 
αρμόδιου οργάνου. Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, θα 
θεσπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο το Πρόγραμμα, με σχετική απόφασή του που θα ληφθεί με 
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του (άρθρο 13 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με 
άρθρο 13 παράγραφος 14 του κ.ν. 2190/1920), εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από 
την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Με την εν λόγω 
απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα θεσπίσει το Πρόγραμμα, αυξάνοντας το 
μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις, δηλαδή ορίζοντας τον 
ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι 
ασκήσουν το δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση των μετοχών, τη τιμή και τους 
όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, τη 
μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης των μετοχών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920 που απαγορεύει  την έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του 
αρτίου, τη διάρκεια του προγράμματος και κάθε συναφή όρο, υπό τον περιορισμό ότι η 
ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει, 
συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
 
 
Δικαιώματα προαίρεσης προηγούμενων ετών 
 
2006:  Η από 07.08.2006, Β’ Επαναληπτική συνεδρίαση της από 30.06.2006 Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της UNIBRAIN, αποφάσισε την παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης 
στα στελέχη της Εταιρίας. Το Πρόγραμμα προέβλεπε την παραχώρηση 200.000 δικαιωμάτων 
προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας και τιμή εξάσκησης ίσης με το 60% της μέσης 
χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής το τελευταίο εξάμηνο της κάθε περιόδου άσκησης των 
δικαιωμάτων.  Η άσκηση των δικαιωμάτων θα πραγματοποιούνταν τμηματικά και κατά το ½ κάθε 
φορά, δηλαδή 100.000 δικαιώματα κατά την πρώτη περίοδο (α΄ δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 
2006) και 100.000 δικαιώματα κατά τη δεύτερη περίοδο (α΄ δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 
2007). Κατά την πρώτη περίοδο άσκησης (από 11.12.2006 έως 15.12.2006), οι δικαιούχοι 
άσκησαν όλα τα δικαιώματα που τους αναλογούσαν σε τιμή άσκησης η οποία ορίστηκε σε € 2,14, 
ανά μετοχή. Στη συνέχεια η Εταιρία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με 
έκδοση 100.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,20 η καθεμία (δηλαδή  
€ 120.000 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 17.12.2006).  
 
2007: Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής συνεδρίασης της από 16.11.12007 Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις  28.11.2007 και σύμφωνα με την απόφαση της από 
19.06.2007 Β΄ Επαναληπτικής συνεδρίασης της από 22.05.2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
αποφασίστηκε αναπροσαρμογή των υπολειπομένων προς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, 
ειδικότερα δε τα υπολειπόμενα 100.000 δικαιώματα αναπροσαρμόσθηκαν αριθμητικά με τη 
χορήγηση στους δικαιούχους επιπλέον δικαιωμάτων, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να διατηρήσουν την 
αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και μετά την αύξηση του αριθμού 
των μετοχών της (split μετοχών) με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους και μείωση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών (δηλαδή 300.000 δικαιώματα προαίρεσης προς άσκηση). Η 
δεύτερη περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης ορίστηκε από 11.12.2007 έως και 
17.12.2007, ενώ η νέα τιμή άσκησης ορίστηκε στα € 1,974, ανά δικαίωμα. Οι δικαιούχοι 
προχώρησαν εξ’ ολοκλήρου στην άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που τους αναλογούσαν. 
Η Εταιρία με την από 18.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προχώρησε στην 
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αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση 300.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής 
αξίας € 0,40 η καθεμία (δηλαδή €  0,40 Χ 300.000 = € 120.000).  
 

3.12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ  
 
Σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας και τον Κ.Ν. 2190/20, η Γενική 
Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να  αποφασίζει για 
κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρίας, η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη.. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως εκλέχθηκε από την 21.04.2008 Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 21.04.2008 συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι εννιαμελές, έχει την ακόλουθη σύνθεση: 
 
Διοικητικό Συμβούλιο  
Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 
Εκτελεστικά Μέλη  
Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου  Πρόεδρος Δ.Σ. 
Κων/νος Δημητριάδης του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Αθανάσιος Ζαρκαλής του Σπυρίδωνα Διευθύνων Σύμβουλος  

Κων/νος Κόκκαλης του Σωκράτη Σύμβουλος & Ανώτερο Διοικητικό /  
Διευθυντικό Στέλεχος  

Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου Σύμβουλος 
Νικόλαος-Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου  Σύμβουλος 
Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Γεώργιος Ζαχόπουλος του Κων/νου Σύμβουλος & Ανώτερο Διοικητικό /  
Διευθυντικό Στέλεχος 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη  
Κων/νος Αντωνόπουλος του Γεωργίου   Σύμβουλος 
Γρηγόριος Γιοβανώφ του Στυλιανού   Σύμβουλος 
 
Η διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. είναι η διεύθυνση της Εταιρίας, Αδριανείου 2 & Παπαδά,115 25, 
Αθήνα. 
 
Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30.06.2011. Η εκλογή του ανωτέρω 
διοικητικού συμβουλίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Η Εταιρία 
εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον κ. Αθανάσιο Ζαρκαλή, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρία εκτός από κάποιες εξαιρετικά 
αναφερόμενες περιπτώσεις και στις περιπτώσεις που από το νόμο ή από το Καταστατικό 
απαιτείται συλλογική ενέργεια. Μεταξύ των εξαιρετικών περιπτώσεων περιλαμβάνονται i)  οι 
συναλλαγές της Εταιρίας που αφορούν ποσά άνω των 50.000 ευρώ όπου απαιτείται από κοινού 
υπογραφή από τους κ.κ.  Ζαρκαλή και Κλώνη και ii)  αγορά ή εκποίηση από την Εταιρία παγίων 
περιουσιακών στοιχείων αξίας μεγαλύτερης των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, όπου η 
Εταιρία εκπροσωπείται από τις υπογραφές δύο εκ των ακόλουθων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου: κ.κ. α) Σωκράτη Κόκκαλη, β) Κωνσταντίνου Δημητριάδη, γ) Αθανάσιου Ζαρκαλή, δ) 
Κωνσταντίνου Κόκκαλη, ε) Δημήτριου Κλώνη, στ) Νικόλαου – Σωκράτη Λαμπρούκου. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τριετή (3ετή) θητεία, που 
παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, 
η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει Μέλη του σε αντικατάσταση μελών που 
παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με 
απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία και η εκλογήισχύει για το υπόλοιπο 
της θητείας του μέλους που αντικαθιστάται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη 
δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 και νακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, 
ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.  
 
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας τα ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη της, πέραν 
εκείνων που συμμετέχουν και στο Δ.Σ., είναι τα ακόλουθα: 
 

Ανώτερα Διοικητικά / Διευθυντικά Στελέχη 
Ονοματεπώνυμο Θέση  
Αντώνης Κεραστάρης του Ιωάννη Οικονομικός Διευθυντής 
Δημήτρης Γοργίας του Γεωργίου Διευθυντής Σχεδιασμού και Λειτουργίας Δικτύου  
Αργύρης Διαμαντής του Αναστασίου Διευθυντής Σχεδιασμού και Λειτουργίας 

Πληροφοριακών Συστημάτων 
Αντώνης Τζωρτζακάκης του Γεωργίου Διευθυντής Μarketing 
Σπύρος Βασιλάκης του Γεωργίου Διευθυντής Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών  
Εδουάρδος Γκερέκος του Σωτηρίου Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
Λεωνίδας Τσουβαλάκης του Νικολάου Εσωτερικός Ελεγκτής 
 
Ακολούθως παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών και του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρίας: 
 

Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου: Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης είναι ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και 
κύριος μέτοχος του Ομίλου Εταιριών INTRACOM. Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατέχει δίπλωμα 
Φυσικών Επιστημών και Ηλεκτρονικής. Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης είναι ενεργός χορηγός σε 
κορυφαίες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και επιχειρηματικές εκδηλώσεις στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 1997 ανακηρύχθηκε John Harvard Fellow, αφού συνέστησε το 
Πρόγραμμα Κόκκαλη στη σχολή Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard. Το 
1998 ίδρυσε το Ίδρυμα Κόκκαλη, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με εστίαση δραστηριοτήτων σε 
εκπαιδευτικά θέματα και ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης. Ομιλεί με ευχέρεια αγγλικά, 
γερμανικά και ρωσικά, ενώ γνωρίζει ρουμανικά, ιταλικά, βουλγαρικά και έχει γνώση Σερβικών και 
Γαλλικών. Ο κ. Κόκκαλης είναι επίσης ο κύριος μέτοχος του Ολυμπιακού. 

Κωνσταντίνος Δημητριάδης του Σωκράτη: Ο κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης γεννήθηκε στην 
Πάτρα και είναι διπλωματούχος μηχανολόγος - μηχανικός. Είναι συνιδρυτής και ο δεύτερος κατά 
σειρά μέτοχος του Ομίλου INTRACOM. Από το 1977 έως το 2003 διετέλεσε Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος σε πολλά Δ.Σ. εταιριών του Ομίλου. Είναι Αντιπρόεδρος των Δ.Σ. της INTRACOM 
HOLDINGS και της INTRACOM TELECOM, Πρόεδρος του Δ.Σ. της hellas online, Αντιπρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM IT SERVICES και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων 
άλλων εταιριών του Ομίλου. Είναι επίσης συνιδρυτής και ο δεύτερος εκ των κυρίων μετόχων της 
INTRALOT A.E. Έχει ιδρύσει από το 1999 το "Κέντρο Παιδείας Επιστημών", ένα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα Κοινωφελές Ίδρυμα που στοχεύει στην προαγωγή της διδασκαλίας 
των Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών με καινοτόμους μεθόδους. Είναι επίσης μεγάλος 
χορηγός πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών, όπως, μεταξύ άλλων, του Μεγάρου 
Μουσικής και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας - Αρσάκεια Σχολεία. Ο κ. Δημητριάδης μιλάει 
Αγγλικά και Γερμανικά. 

Αθανάσιος Ζαρκαλής του Σπυρίδωνα: Από τον Φεβρουάριο του 2008, ο κ. Αθανάσιος 
Ζαρκαλής ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου στην Ηellas On Line. Ο κ. Ζαρκαλής 
ξεκίνησε την καριέρα του το 1994  στην Procter & Gamble   Ελλάδας και το 1996 εργάστηκε στην  
Ford James Greece ως trade marketing manager και national key account manager.  
Tο 1999 ο κ. Ζαρκαλής συνέχισε τη σταδιοδρομία του στην Vodafone Ελλάς ως sales manager. 
Στη συνέχεια, ανέλαβε διάφορες σημαντικές θέσεις  στο τμήμα πωλήσεων και τον Σεπτέμβριο 
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2004 προήχθη στη θέση του Εμπορικού Διευθυντή Καταναλωτικών Υπηρεσιών της ίδιας εταιρίας 
και ορίστηκε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ο κ. Ζαρκαλής είναι κάτοχος 
πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Ε.Μ.Π.,  μεταπτυχιακού τίτλου σε Chemical Engineering από 
το Πανεπιστήμιο Delaware της Αμερικής,  καθώς και MBA από το Henley Management College 
στην Αγγλία. 

Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη: O Κωνσταντίνος Κόκκαλης κατέχει πτυχίο BSc in 
International Relations and Economics από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και Executive 
Graduate Diploma από το Columbia University in Finance. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2003 ως 
Business Development Executive στην Intracom Holdings. Με την εξαγορά της hellas online από 
την Intracom Holdings, ανέλαβε τη θέση του Corporate Strategy Director και Αντιπροέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου της hellas online. Σήμερα είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της HOL και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Databank S.A. 

Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου: Ο κ. Κλώνης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών (M.Sc & Ph.D. in Economics) του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει τιμηθεί με εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), την Τράπεζα της Ελλάδος και το Κοινωφελές Ίδρυμα 
"Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης". Εργάσθηκε ως Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 
της Τράπεζας της Ελλάδος έως το Μάρτιο 1994 και ως καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του 
Deree College (1987-1997). Διατέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
του Δήμου Αθηναίων (1990-1992). Ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της INTRACOM τον Απρίλιο 1994 και του Γενικού 
Διευθυντή από τον Οκτώβριο 1995. Τον Ιανουάριο 2005 ορίστηκε Εντεταλμένος Γενικός 
Διευθυντής αναλαμβάνοντας το Εταιρικό Κέντρο. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. αυτής από τον 
Οκτώβριο 1995 και από το Μάρτιο 2004 έως το Φεβρουάριο 2006 κατείχε και τη θέση του 
Αντιπροέδρου. Μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών INTRACOM HOLDINGS από το 
Φεβρουάριο 2006 και INTRACOM TELECOM από τον Ιούλιο 2006, και ως Αντιπρόεδρος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS από το Φεβρουάριο 2006. 
Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της, εισηγμένης  στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. καθώς και 
Μέλος του Δ.Σ. εταιριών του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS  καθώς επίσης της INTRALOT. 

 
Δρ. Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος: Ο κ. Λαμπρούκος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός / Μηχανικός Παραγωγής (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και κάτοχος μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών MBA (Manchester Business School) και PhD (London Business School). Έχει 
διατελέσει Research Fellow στο London Business School, έχει διδάξει στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων 
BPM Α.Ε. Ειδικεύεται σε θέματα διοίκησης έργων, στρατηγικού / επιχειρηματικού /οργανωτικού 
σχεδιασμού, σχεδιασμού / ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών, 
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και αξιολόγησης επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων. 
Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών ΙNTRAKAT από το 2001, INTRACOM 
HOLDINGS από το Φεβρουάριο 2006, INTRACOM IT SERVICES από το Μάιο 2006, και 
INTRACOM TELECOM από τον Ιούλιο 2006. Τον Ιούλιο 2006 ανέλαβε και τη θέση του 
Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της INTRACOM IT SERVICES. 
 
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου: είναι ιδρυτικό στέλεχος και μέτοχος της εταιρίας 
INTRALOT, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 
Σπούδασε Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος στο Ε.Μ.Π. και συνέχισε τις σπουδές του στο 
Πανεπιστήμιο του Manchester (UMIST) της Αγγλίας, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στην 
αξιοπιστία συστημάτων. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας. 
Στη συνέχεια, διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο 
Βιομηχανίας. Από το 1989 μέχρι το 1992, έτος ίδρυσης της INTRALOT, υπήρξε επικεφαλής της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Είναι Πρόεδρος του 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος-Λατινικής Αμερικής και του Ελληνο-Χιλιανού 
Επιμελητηρίου Εμπορίου και Πολιτισμού. Εξελέγη Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου και κατέχει θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-
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Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και του Ελληνο-Ρουμανικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου, ενώ συμμετέχει επίσης στο Ελληνο-Αμερικανικό και στο Ελληνο-Γερμανικό 
Επιμελητήριο Από το Φεβρουάριο 2006 μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM 
HOLDINGS. 
 
Γρηγόριος Γιοβανώφ του Στυλιανού: εργάζεται στο Athens Information Technology (AIT) απο 
το 2002 σαν αναπληρωτής καθηγητής και συνεργαζόμενος καθηγητής του πανεπιστημίου 
Carnegie Mellon.  Στο ΑΙΤ, ο Δρ. Γιοβανώφ είναι επικεφαλής ερευνητικής ομάδας για την μελέτη 
των ευρυζωνικών ασυρμάτων δικτύων και δικτύων αισθητήρων, ενώ παράλληλα εκτελεί χρέη 
Ακαδημαικού Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος για την «Διαχείριση Επιχειρήσεων, 
Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας». Κατα την διάρκεια της εικοσαετούς ερευνητικής και 
επιχειρηματικής καριέρα του στην βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων 
στα ερευνητικά εργαστήρια της Eastman Kodak και Hewlett-Packard Laboratories. Επίσης έχει 
ηγηθεί της ανάπτυξης πολλών βραβευμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πρώτα σαν 
Διευθυντής Ανάπτυξης Πολυμέσων στην Cyclonics, Fremont, CA, και αργότερα σαν συνιδρυτής 
και Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης, της Bitmath, Fremont, CA.  
Ο Δρ. Γιοβανώφ αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και έλαβε το 
Ph.D.  του από το University of Southern California, Los Angeles, CA το 1988. Είναι Senior 
Member της IEEE Communications Society και κάτοχος τεσσάρων US και ευρωπαϊκών πατέντων 
σε συστήματα πολυμέσων.  
 
 
Γεώργιος Ζαχόπουλος του Κωνσταντίνου: Ιδρυτής, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων 
Σύμβουλος της UNIBRAIN μέχρι την 21.04.2008, ο κ. Ζαχόπουλος εποπτεύει την αντίστοιχη 
επιχειρηματική μονάδα. Γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου–
Μηχανικού (BS in Electrical Engineering) και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική (MS in 
Computer Science) από το Πανεπιστήμιο Μπάφαλο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. 
(State University of New York at Buffalo). 

Αντώνης Κεραστάρης του Ιωάννη: Τον Απρίλιο του 2008, ο κ. Αντώνης Κεραστάρης ανέλαβε 
καθήκοντα Chief Financial Officer της hellas online. Ο κ. Κεραστάρης ξεκίνησε την καριέρα του το 
1993  στο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών της Procter & Gamble   Ελλάδας, ως Financial Analyst. 
Από το 1997 έως το 2005 ανέλαβε τη θέση του CFO σε μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές 
εταιρείες όπως Hilton, Μικρογεύματα Γρηγόρης, και Allied Domecq. Tο 2005, ο κ. Κεραστάρης 
ανέλαβε CFO της Cosmote Ρουμανίας όπου και παρέμεινε έως τον Απρίλιο του 2008. Ο κ. 
Κεραστάρης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).  

Σπύρος Βασιλάκης του Γεωργίου: Ο κ. Σπύρος Βασιλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. 
Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Έχει πάνω από 23 χρόνια στο χώρο των 
Πωλήσεων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια 
στην ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών. Πιο αναλυτικά, το 1993 ανέλαβε διευθυντής Πωλήσεων 
της Panavox Panafon. Στη συνέχεια για 10 χρόνια, εργάστηκε στον Όμιλο Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
και τέλος  στην ON TELECOMS. Από τον Φεβρουάριο του 2008, ο κ. Βασιλάκης ανέλαβε τη θέση 
Sales & Customer Service Director στην  hellas online.  

Αντώνης Τζωρτζακάκης του Γεωργίου: O Αντώνης Τζωρτζακάκης γεννήθηκε το 1973. Κατέχει 
δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο Πάτρας, 
και International M.B.A. από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Τζωρτζακάκης έχει 
πλούσια εμπειρία από την Ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών και εργάστηκε σε εταιρείες όπως η 
Siemens Austria και η Vodafone Ελλάς. Το 2002 μπήκε στην εμπορική ομάδα της Tellas όπου το 
2004 ανέλαβε τη θέση του Marketing Manager.  Από τον Φεβρουάριο του 2008, ανέλαβε 
Marketing Director στην hellas online υπεύθυνος για  την ανάπτυξη και διαχείριση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, τόσο για τους οικιακούς όσο και τους εταιρικούς πελάτες, καθώς και για την 
προιοντική επικοινωνία.     
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Δημήτρης Γοργίας του Γεωργίου :  Με την εξαγορά της hellas online από τον Όμιλο 
INTRACOM το 2006 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Σχεδιασμού Δικτύου ενώ σήμερα έχει 
αναλάβει καθήκοντα Διευθυντή Σχεδιασμού και Λειτουργίας Δικτύου. Από το 1992 έως το 2006 
υπήρξε σημαντικό στέλεχος του Ομίλου INTRACOM κατέχοντας διευθυντικές θέσεις στους τομείς 
Data Networks, Fixed & Mobile Networks και Next Generation Networks από τις οποίες 
εργάσθηκε, στην εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού τηλ/κών δικτύων, στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και την προώθηση νέων τεχνολογιών και προϊόντων σε 
παρόχους δικτύων και υπηρεσιών στα Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή και 
Αφρική. Ο Δημήτρης Γοργίας είναι κάτοχος πτυχίου  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη 
Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών.   

Αργύρης Διαμαντής του Αναστασίου: Ο Αργύρης Διαμαντής εργάζεται στη hellas online από 
τον Σεπτέμβριο του 2006 και ανέλαβε την θέση του Διευθυντή Σχεδιασμού και Λειτουργίας 
Πληροφοριακών Συστημάτων το Φεβρουάριο του 2007. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 στην 
Ericsson Hellas και στη συνέχεια στην INTRACOM για 16 συνεχή έτη, όπου διετέλεσε σαν 
Διευθυντής Συστημάτων Προστιθέμενης Αξίας. Στη συνέχεια έλαβε τη θέση Διευθυντή 
Συστημάτων Διαχείρισης και Υπηρεσιών και Υποδιευθυντή Συστημάτων Διαχείρισης Δικτύων. Ο 
Αργύριος Διαμαντής γεννήθηκε στην Αθήνα, διαθέτει πτυχία BSc. και MSc. από το Πανεπιστήμιο 
Northeastern της Βοστώνης, ΗΠΑ και είναι τελειόφοιτος στο Executive MBA του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εδουάρδος Γκερέκος του Σωτηρίου: O κ. Γκερέκος εντάχθηκε στο δυναμικό της hellas online 
τον Απρίλιο του 2008, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διευθυντή προσωπικού της εταιρείας. 
O κ. Γκερέκος ξεκίνησε την καριέρα του το 1994 στη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Club 
Mediterannee Hellas AE, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1995 ως HR Mgr σε ξενοδοχειακές 
μονάδες της εταιρείας. Στη συνέχεια εργάστηκε στη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Continent Hellas ως HR Mgr υποκαταστημάτων της εταιρείας και από το 2000 ανέλαβε την 
αντίστοιχη θέση στα Κεντρικά Γραφεία της νέας πλέον εταιρείας Carrefour Marinopoulos AE. Από 
το 2002, συνέχισε σε διευθυντικές θέσεις στη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ιδίου ομίλου 
με πιο πρόσφατη τη θέση του Supermarkets & Warehouses HR Director. O κ. Γκερέκος είναι 
κάτοχος διπλώματος Management Studies από το ALBA, Τουριστικών σπουδών από το Alpine 
Center και διπλώματος IATA.  
 
 
Λεωνίδας Τσουβαλάκης του Νικολάου: Ο κ. Λεωνίδας Τσουβαλάκης γεννήθηκε στα Χανιά το 
1979.  Ξεκίνησε την καριέρα του το 2004 στην hellas online και το 2005 ανέλαβε τη θέση του 
Financial Analyst στο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών.  Από τον Ιούλιο του 2008, ανέλαβε 
καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της hellas online.  Ο κ. Τσουβαλάκης είναι κάτοχος πτυχίου 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). 
 
Όλα τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν την ή/και την Ελληνική υπηκοότητα.  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται διαγραμματικά, η οργανωτική δομή της Εταιρίας. 
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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μελών των Διοικητικών, Διαχειριστικών 
και Εποπτικών Οργάνων καθώς και των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών  

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων 
καθώς και τα Ανώτερα Διευθυντικα Στελέχη δηλώνουν τα εξής: 

1) Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην 
Εταιρία, δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, με τις εξής εξαιρέσεις: 
 

• Ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 
Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS. 

• Ο κ. Κων/νος Δημητριάδης είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS 

• Ο κ. Δημήτριος Κλώνης είναι εντεταλμένος Σύμβουλος  Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 
του Ομίλου Εταιριών INTRACOM HOLDINGS.   

• Ο κ. Δρ. Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος Ανάπτυξης 
και Οργάνωσης της INTRACOM HOLDINGS. 

• Ο κ. Κων/νος Αντωνόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT. 

• Ο κ. Γρηγόριος Γιοβανώφ εργάζεται στο Athens Information Technology (AIT) ως 
αναπληρωτής καθηγητής και συνεργαζόμενος καθηγητής του πανεπιστημίου Carnegie 
Mellon.   

 
2) Δεν διατηρούν οποιουσδήποτε οικογενειακούς δεσμούς με μέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή διευθυντικά στελέχη της, με την εξής 
εξαίρεση: 

Διεύθυνση Μάρκετινγκ
Α. Τζωρτζακάκης

Επιχειρηματικός κλάδος
Unibrain

Γ. Ζαχόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Α. Ζαρκαλής

Ανθρώπινο Δυναμικό
E. Γκερέκος

Νομική Υπηρεσία Επιχειρησιακή Στρατηγική
K. Κόκκαλης

Επενδυτικές Σχέσεις
O. Μπιλαλάκη

Διεύθυνση Σχεδιασμού
& Λειτουργίας Δικτύου

Δ. Γοργίας

Γενική
Οικονομική Διεύθυνση

Α. Κεραστάρης

Δ/νση Πωλήσεων και
Εξυπηρέτησης Πελατών

Σ. Βασιλάκης

Εταιρική Επικοινωνία
Χ. Γερονικόλα

Διοικητικό Συμβούλιο

Εσωτερικός Έλεγχος
Λ. Τσουβαλάκης

Διεύθυνση Σχεδιασμού
& Λειτουργίας

Πληροφ. Συστημάτων
Α. Διαμαντής

Διεύθυνση Μάρκετινγκ
Α. Τζωρτζακάκης

Επιχειρηματικός κλάδος
Unibrain

Γ. Ζαχόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Α. Ζαρκαλής

Ανθρώπινο Δυναμικό
E. Γκερέκος

Νομική Υπηρεσία Επιχειρησιακή Στρατηγική
K. Κόκκαλης

Επενδυτικές Σχέσεις
O. Μπιλαλάκη

Διεύθυνση Σχεδιασμού
& Λειτουργίας Δικτύου

Δ. Γοργίας

Γενική
Οικονομική Διεύθυνση

Α. Κεραστάρης

Δ/νση Πωλήσεων και
Εξυπηρέτησης Πελατών

Σ. Βασιλάκης

Εταιρική Επικοινωνία
Χ. Γερονικόλα

Διοικητικό Συμβούλιο

Εσωτερικός Έλεγχος
Λ. Τσουβαλάκης

Διεύθυνση Σχεδιασμού
& Λειτουργίας

Πληροφ. Συστημάτων
Α. Διαμαντής
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• Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει 
οικογενειακό δεσμό με τον κ. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη (υιός του κ. Σ.Κόκκαλη), ο οποίος 
έχει την ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

 
3) Δεν διατελούν σήμερα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε είναι 
εταίροι σε άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο, με τις εξής εξαιρέσεις : 

Σωκράτης  Π. Κόκκαλης 

Εταιρία Συμμετοχή 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS  (πρώην INTRACOM) 
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό 

Μέλος 
INTRALOT Πρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος 
ΙΝΤRAKAT (πρώην INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) Πρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος 
ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. Πρόεδρος 
FLASH A.E. Πρόεδρος 
INTRATOUR Πρόεδρος 
ΛΗΝΟΣ Α.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
INTRAPAR S.A. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Κ.Α.Ε. Πρόεδρος 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Π.Α.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος 
INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS Πρόεδρος 
INTRACOM IT SERVICES  (πρώην DATABANK) Πρόεδρος 
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. Πρόεδρος 
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Πρόεδρος 
H.E. & D. S.A. Πρόεδρος 
INTRACOM GROUP USA, INC. Πρόεδρος 
FORNAX R.T. Πρόεδρος 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ – SPEECH – COMMUNICATIONS Α.Ε. Αντιπρόεδρος 
INTRADEVELOPMENT  Πρόεδρος 
INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD  Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών 
INTRACOM OPERATIONS LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών 

INTRACOM TECHNOLOGIES LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών 

INTRACOM EXPORTS LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών 

ΕΕΕΤΠ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (AIT) Πρόεδρος 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Πρόεδρος 
DB-DATABANK (πρώην AITHERAS ENERGY) Πρόεδρος 

THE EGYPTIAN COMPANY FOR ELECTRONIC SERVICES Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών 

Κωνσταντίνος Σ. Δημητριάδης 

Εταιρία Συμμετοχή 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS (πρώην INTRACOM) 
Αντιπρόεδρος & Aναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ίδρυμα) Πρόεδρος 
INTRACOM IT SERVICES Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
ΕΕΕΤΠ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΙΤ) Αντιπρόεδρος 
INTRACOM TELECOM Αντιπρόεδρος 
DB-DATABANK Αντιπρόεδρος 
INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών 
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Αθανάσιος Σπ. Ζαρκαλής 

Εταιρία Συμμετοχή 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 

Αντώνης Ι. Κεραστάρης 

Εταιρία Συμμετοχή 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. 

 

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης 

Εταιρία Συμμετοχή 
ΙΝΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. Σύμβουλος 
DB-DATABANK Σύμβουλος 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Σύμβουλος 
ΠΑΝΟΡΜΟΣ Σύμβουλος 
ΛΗΝΟΣ Σύμβουλος 

Δημήτριος Χρ. Κλώνης 

Εταιρία Συμμετοχή 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS (πρώην INTRACOM) 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ομίλου – 

Εκτελεστικό Μέλος 
INTRALOT Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
INTRAKAT (πρώην INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) A΄ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 
INTRACOM TELECOM Σύμβουλος 
INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS Αντιπρόεδρος 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ  ΛΑΧΕΙΟ  Α.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Πρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος 
INTRAROM  Αντιπρόεδρος  
INTRAPAR S.A. Αντιπρόεδρος 
INTRADEVELOPMENT Αντιπρόεδρος 
ΑΛΦΑ – ΓΚΡΙΣΙΝ  Σύμβουλος-Μη Εκτελεστικό Μέλος 
INTRACOM GROUP U.S.A., INC Σύμβουλος – Ταμίας 
H.E. & D. S.A. Σύμβουλος 
FORNAX Σύμβουλος 
INTRACOM JORDAN Σύμβουλος 
ΙΝΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. Σύμβουλος 
INTRASOFT INTERNATIONAL Σύμβουλος 
INTRASOFT INTERNATIONAL (BELGIUM) Σύμβουλος 
INTRACOM MIDDLE EAST FZ LLC Σύμβουλος 
INTRACOM BULGARIA S.A. Σύμβουλος 
MOLDOVAN LOTTERY Σύμβουλος 
CONKLIN CORPORATION Σύμβουλος 
INTRACOM ARMENIA LLC Σύμβουλος 
INTRACOM D.O.O. BEOGRAD Σύμβουλος 
INTRACOM TELECOM SOLUTIONS SAUDI ARABIA  Σύμβουλος 
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ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Σύμβουλος 
ΕΕΕΤΠ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (AIT) Σύμβουλος 
INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών  
INTRACOM TELECOM HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών  

INTRACOM OPERATIONS LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών  

INTRACOM TECHNOLOGIES LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών  

INTRACOM EXPORTS LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών  

INTRACOM TELECOM OPERATIONS LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών  

INTRACOM TELECOM TECHNOLOGIES LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών  

INTRACOM (CYPRUS) Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών  
UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 

Αντιπρόεδρος 

INTRAKAT INTERNATIONAL LTD Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών  

 
 
Νικόλαος – Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος 
 

Εταιρία Συμμετοχή 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS 
Εντεταλμένος Σύμβουλος Ανάπτυξης και Οργάνωσης, 

Εκτελεστικό Μέλος 

INTRAKAT Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ANALOGIES A.E.) Πρόεδρος 

LANDIS A.E. Πρόεδρος 
BPM A.E. Πρόεδρος 
MastoScopia A.E. Αντιπρόεδρος 
INTRACOM IT SERVICES Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Πρόεδρος 
INTRACOM IT SERVICES DENMARK A/S Πρόεδρος 
INTRACOM JORDAN LTD Πρόεδρος 
INTRACOM TELECOM  Σύμβουλος 
INTRADEVELOPMENT Σύμβουλος 
DB-DATABANK Σύμβουλος 
MOLDOVAN LOTTERY Σύμβουλος 
ΕΕΕΤΠ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (AIT) Σύμβουλος 
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. Σύμβουλος 
FORNAX ZRt Σύμβουλος 
 
 
Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος  
 
Εταιρία Συμμετοχή 

INTRALOT Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό Μέλος 

GIDANI (PROPRIERARY) LIMITED Διευθυντής  
IM LOTERIA MOLDOVEI SA Αντιπρόεδρος 
NIKA SA Πρόεδρος 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
INTRALOT HOLDINGS INTERNATIONAL LTD Διευθυντής 
SC LOTROM SA Πρόεδρος 
INTRALOT (EGYPT) LTD Διευθυντής 

THE EGYPTIAN COMPANY FOR ELECTRONIC SERVICES Διευθυντής 
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INTRALOT INC Πρόεδρος 

INTRACOM HOLDINGS Μη Εκτελεστικό Μέλος 
INTRALOT DE CHILE SA Πρόεδρος 
INTRALOT ITALIA SPA Πρόεδρος 
INTRALOT NEDERLAND BV Διευθυντής 
 

 

Σπύρος Γ. Βασιλάκης 

Εταιρία Συμμετοχή 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ Μέλος Δ.Σ. 
 
Γεώργιος Κ. Ζαχόπουλος 
 
Εταιρία Συμμετοχή 
INTRACOM IT SERVICES Mέλος 
UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 
4) Δεν υπήρξαν μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίροι, σε 
οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών (2003 ή/και 2004 ή/και 2005 ή/και 2006 ή/και 
2007), με τις εξής εξαιρέσεις: 

 
• Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, διετέλεσε επίσης, εντός της τελευταίας πενταετίας, 
μέλος του Δ.Σ. των εταιρειών:  

 
Εταιρία Συμμετοχή 

INTRAMET (συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την INTRAKAT) 
Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 

INTRALOT Εκτελεστικό Μέλος 

AMYNA ΑΕΓΑ Πρόεδρος 

EUROCOM EXPERTISE (συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από τη DATABANK) Πρόεδρος 

INTRACOM TELECOM Πρόεδρος 

INTRASOFT INTERNATIONAL (BELGIUM) Πρόεδρος 
ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. Δ/νων Σύμβουλος 
PEBE NV (εκκαθαρίσθηκε)) Πρόεδρος 

SWITCHLINK NV (υπό εκκαθάριση) Πρόεδρος 

H.E. & D. Renewables S.A. Πρόεδρος 

INTRAROM S.A. Πρόεδρος 

VODAFONE – PANAFON 
Πρόεδρος,  

Μη Εκτελεστικό Μέλος  
INTRACOM MIDDLE EAST FZE(υπό εκκαθάριση) Πρόεδρος 

INTRACOM MIDDLE EAST FZ LLC Πρόεδρος 

ΓΑΛΑΝΗΣ SPORTS DATA Α.Ε. Πρόεδρος 

STADKA Πρόεδρος 
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CONKLIN CORPORATION Πρόεδρος 

INTRACOM d.o.o. Belgrade Πρόεδρος 

INTRACOM ARMENIA LLC Πρόεδρος 
JSC "SITRONICS" Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
 

• Ο κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, διετέλεσε επίσης, εντός της τελευταίας πενταετίας, 
μέλος του Δ.Σ. των εταιρειών:  

 
Εταιρία Συμμετοχή 
INTRALOT Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΑΜΥΝΑ ΑΕΓΑ Αντιπρόεδρος 

HELLAS ON LINE Πρόεδρος 

INTRAMET (συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την INTRAKAT) 
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 

H.E. & D. S.A. Σύμβουλος 

H.E. & D.  RENEWABLES S.A. Σύμβουλος 

ΑΛΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (πρώην Η.Ε. & D. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΟΔΟΥ A.E.) Πρόεδρος 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε. Αντιπρόεδρος 

INTRADEVELOPMENT  Αντιπρόεδρος 

DIANKO Αντιπρόεδρος  
 
 

• Ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, διετέλεσε επίσης, εντός της τελευταίας πενταετίας, 
μέλος του Δ.Σ. της INTRADEVELOPMENT και Αντιπρόεδρος της HELLAS ON LINE. 

 
• Ο κ. Αθανάσιος Ζαρκαλής διετέλεσε κατά τα τελευταία 5 έτη μέλος του Δ.Σ. των 

εταιρειών:  
 

Εταιρία Συμμετοχή 
VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ Μέλος  

VODAFONE ALBANIA SH. A JOINT NON PUBLIC STOCK COMPANY Μέλος  
 

 
• Ο κ. Δημήτριος Κλώνης πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, διετέλεσε επίσης, εντός της τελευταίας πενταετίας, 
μέλος του Δ.Σ. των εταιρειών:  

 
 
 
Εταιρία Συμμετοχή 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS (πρώην INTRACOM) Αντιπρόεδρος 
INTRAKAT (πρώην INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) Σύμβουλος,Μη Εκτελεστικό Μέλος 
INTRAMET (συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την INTRAKAT) Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
INTRACOM TELECOM Αντιπρόεδρος 
UNIBRAIN Α.Ε. Πρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος 
HELLAS ON LINE Σύμβουλος 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ  ΛΑΧΕΙΟ  Α.Ε. Αντιπρόεδρος 
ΝΑΜΑΚΟ Α.Ε. Αντιπρόεδρος 
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INTRAROM  Σύμβουλος 
INTRAPAR S.A. Σύμβουλος 
INTRADEVELOPMENT Σύμβουλος 

EUROCOM EXPERTISE (συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από τη 
DATABANK) Αντιπρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος 
FORTHnet A.E. Σύμβουλος-Μη Εκτελεστικό Μέλος 
ΑΛΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (πρώην Η.Ε. & D. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.) Πρόεδρος 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε. Αντιπρόεδρος 
INTRASOFT INTERNATIONAL (BELGIUM) Αντιπρόεδρος 
BULFON S.A. Αντιπρόεδρος 
INTRACOM MIDDLE EAST FZΕ Σύμβουλος 
OMEGA BANK Σύμβουλος 
P.C. CONSULTING, INC Σύμβουλος 
DANUBE FUND LTD Σύμβουλος 
INFOSPORT A.E. Σύμβουλος 
 
 

• Ο κ. Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος πέραν της συμμετοχής του στα νομικά 
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, διετέλεσε επίσης, εντός της τελευταίας 
πενταετίας, μέλος του Δ.Σ. των εταιρειών:  

 
Εταιρία Συμμετοχή 
INTRAKAT Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
UNIBRAIN A.E Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
HELLAS ON LINE Σύμβουλος 
BPM A.E. Δ/νων Σύμβουλος 
DIANKO Σύμβουλος 
INTRACOM IT SERVICES Σύμβουλος 
 

• Ο κ. Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, διετέλεσε επίσης, εντός της τελευταίας πενταετίας, 
μέλος του Δ.Σ. των εταιρειών:  

 
Εταιρία Συμμετοχή 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

INTRADEVELOPMENT Μέλος  
YOGOLOT Πρόεδρος 
SC LOTROM Αντιπρόεδρος 
INTRALOT DE PERU SAC Πρόεδρος 
 

• Ο κ. Γεώργιος Κ. Ζαχόπουλος πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, διετέλεσε επίσης, εντός της τελευταίας πενταετίας, 
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της UNIBRAIN A.E. και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της HELLAS ON LINE.  

 
• Ο κ. Αντώνης Κεραστάρης διετέλεσε, εντός της τελευταίας πενταετίας, μέλος του Δ.Σ. των 

εταιριών Allied Domecq A.E., Γρηγόρης Μικρογεύματα ΑΕΒΕ, Γρηγόρης Βορειοελλαδική 
ΑΕ, Ασιατικά Εστιατόρια ΑΕ, ΑΑΣ ΑΕ, Γεύματα Συντάγματοε ΑΕ, Food Court A.E., Νικας 
Συμμετοχών ΑΕ και ΦΑΡΜΑ ΝΙΚΑΣ ΑΕ. 

 
• Ο κ. Αργύρης Διαμαντής διετέλεσε, εντός της τελευταίας πενταετίας, Διευθύνων 

Σύμβουλος της εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 
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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 στην 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 υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες 
υποχρεώσεις τους. 
 
9) Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας 
μετόχων της Εκδότριας ή συμφωνίας μεταξύ της Εκδότριας και πελατών της, προμηθευτών της ή 
άλλων προσώπων. 
 
10) Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο 
πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός 
ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εκδότριας που κατέχουν. 
 
11) [Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008]  δεν απέκτησαν ούτε κατέχουν μετοχές (ή δικαιώματα 
προαίρεσης επί μετοχών) της Εταιρίας, με τις εξής εξαιρέσεις:  

• Ο κ. Δ. Κλώνης (Πρόεδρος Δ.Σ. μέχρι 21.04.2008, νυν Σύμβουλος) κατέχει 30.000 
μετοχές 

• Ο κ. Γ. Ζαχόπουλος κατέχει (Δ/νων Σύμβουλος μέχρι 21.04.2008, νυν Σύμβουλος) 
κατέχει συνολικά 1.326.500 μετοχές. Κατά τη διάρκεια του 2008 απέκτησε:  

o 52.500 μετοχές μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (με τιμή 
άσκησης € 1,974 ανά μετοχή) και  

o Συνολικα 73.100 μετοχές με μέση τιμή άσκησης 1,375 ανά μετοχή. 
 
12) Επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιαδήποτε διακιώματος προτίμησης κατά την εν λόγω 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και για την συμμετοχή κατά τη διάθεση των αδιάθετων μετοχών 
της Εταιρίας, αναλόγως με τις συνθήκες της αγοράς. 

13) Δεν γνωρίζουν να εκκρεμεί εις βάρος τους οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή να εμπλέκονται σε 
οποιαδήποτε ποινική διαδικασία εν γένει. 

 

Συγκρούσεις Συμφερόντων 

Δεν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της. 

 
 
Αμοιβές και Οφέλη  

(πρώην UNIBRAIN (χρήση 2007) 
 
Οι συνολικές αμοιβές των μελών του Δ.Σ., και των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών και του 
Εσωτερικού Ελεγκτή από την πρώην UNIBRAIN για τη χρήση 2007, στις οποίες περιλαμβάνονται 
μισθοί και λοιπές βραχυχρόνιες παροχές, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. Σημειώνεται 
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ότι συμπεριλαμβάνονται οι εν λόγω αμοιβές και για όσα πρόσωπα διετέλεσαν μέλη Δ.Σ. κατά τη 
χρήση 2007 και έχουν σήμερα αποχωρήσει. 
 
Όνομα Ιδιότητα Συνολικές 

ετήσιες 
καθαρές 

αποδοχές 
2007 

(ποσά σε 
Ευρώ) 

Καθαρές 
αμοιβές ΔΣ 
χρήσεως 

2007 
(ποσά σε 

Ευρώ) 

Ασφαλιστικές 
εισφορές για 

ιδιωτική 
ασφάλιση 

(συνταξιοδοτι
κό και υγείας) 
χρήσης 2007 

(ποσά σε 
Ευρώ) 

Προβλέψεις για 
αποζημίωση 
προσωπικού 

31.12.2007 
(ποσά σε 

Ευρώ) 

Δημήτριος Κλώνης  Πρόεδρος  - - - - 
Γεώργιος Ζαχόπουλος  Αντιπρόεδρος - 156.000,00 - - 
Φεντερίκο Καράσκο1  Μέλος 60.294,11 - - 48.127,30 
Νικόλαος- Σωκράτης 
Λαμπρούκος  

Μέλος - - - - 

Χριστοφόρου 
Στέφανος 

Οικονομικός 
Διευθυντής 

32.700,00 - - - 

Αδαμοπούλου 
Αντιγόνη2 

 Εσωτερικός 
ελεγκτής (έως 
31.12.2007) 

19.930,99 - - 10.140,00 

1 Διετέλεσε γενικός Διευθυντής για το σύνολο της χρήσης του 2007 
2 Διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής για το σύνολο της χρήσης του 2007 

 
 
Προ συγχώνευσης HOL και θυγατρικής εταιρίας Αττικες Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (χρήση 2007) 
 
Οι συνολικές αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών τόσο από 
την προ συγχώνευσης HOL όσο και από τη θυγατρική της, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., για τη 
χρήση 2007, στις οποίες περιλαμβάνονται μισθοί και λοιπές βραχυχρόνιες παροχές, παρατίθενται 
στον πίνακα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι συμπεριλαμβάνονται οι εν λόγω αμοιβές και για όσα 
πρόσωπα διετέλεσαν μέλη Δ.Σ. κατά τη χρήση 2007 και έχουν σήμερα αποχωρήσει. 
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Όνομα Ιδιότητα Συνολικές 

ετήσιες 
καθαρές 

αποδοχές 2007 
(σε Ευρώ) 

Καθαρές 
αμοιβές ΔΣ 

2007 
(σε Ευρώ) 

Ασφαλιστικές 
εισφορές για 

ιδιωτική 
ασφάλιση 

(συνταξιοδοτικό 
και υγείας) 2007 

(σε Ευρώ) 

Προβλέψεις 
για 

αποζημίωση 
προσωπικού 

31.12.2007 
(σε Ευρώ) 

Κωνσταντίνος 
Δημητριάδης  Πρόεδρος 

    

Κωνσταντίνος1 

Κόκκαλης  Αντιπρόεδρος 

18.626  3.933 512 

Στέφανος  Λουκάκος 2 Διευθύνων 
Σύμβουλος 

132.697  19.572 6.955 

Δημήτριος Κλώνης  Μέλος     
Νικόλαος - Σωκράτης 
Λαμπρούκος  Μέλος 

    

Γεώργιος Άννινος  Μέλος     
Γεώργιος Ζαχόπουλος  Μέλος     

Ευάγγελος Αγγελίδης3 Οικονομικός 
Διευθυντής 

65.126  8.456 17.500 

Λάζαρος Λέντζαρης4 Γενικός Τεχνικός 
Διευθυντής 

118.904  19.575 9.849 

Ιωάννης Καραμάνης5 Διευθυντής 
Πωλήσεων 

67.527  8.392 4.332 

Δημήτριος Γοργίας Διευθυντής 
Ανάπτυξης Δικτύου 

71.753  8.769 32.305 

Αργύριος Διαμαντής Διευθυντής 
Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης 
Υποδομών  

75.011  10.174 40.455 

Νικόλαος Νικολινάκος6  Διευθυντής Νομικής 
Υπηρεσίας και 
Ρυθμιστικών 
Θεμάτων 

64.668  6.384 3.766 

Eυστάθιος Βωβός7 Εμπορικός 
Διευθυντής Πελατών 
Λιανικής 

36.266    

Eυθύμιος 
Παπαιωάννου8 

Εμπορικός 
Διευθυντής Εταιρικών 
Πελατών 

47.565   18.608 

 

1   Απασχολήθηκε για πέντε μήνες έως 30/06/2007. 
2 Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος για το σύνολο της χρήσης του 2007 και αντικαταστάθηκε από τον κ. 
Αθανάσιο Ζαρκαλή (με την από 2.2.2008 εκλογή του). 
3 Διετέλεσε οικονομικός διευθυντής για το σύνολο της χρήσης του 2007 και αντικαταστάθηκε από τον κ. 
Αντώνη Κεραστάρη τον Απρίλιο 2008. 
4 Διετέλεσε Γενικός Τεχνικός Διευθυντής έως 31/10/2008. 
5 Διετέλεσε Διευθυντής πωλήσεων έως 03/03/08. 
6   Διετέλεσε  Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας και Ρυθμιστικών Θεμάτων από 15.01.2007 έως 29.01.09. 
7  Απασχολήθηκε από  20/08/2007 έως 08/02/08. 
8  Ανέλαβε καθήκοντα από 01/08/2007 μετά από την εξαγορά των ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. και 
απασχολήθηκε έως 30/04/08. 
 
Στα ανωτέρω διευθυντικά στελέχη δόθηκαν οι εξής παροχές: Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, 
πιστωτική κάρτα (με ετήσια όρια € 2.000- €10.000). 
 
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν σήμερα συμβάσεις εργασίας των μελών Δ.Σ., 
των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών και του Εσωτερικού Ελεγκτή οι οποίες να προβλέπουν 
την καταβολή αυξημένων αποζημιώσεων λόγω λήξης/ καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας 
τους. 
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Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, πέραν των ανωτέρω αμοιβών, δεν υφίστανται 
άλλες αμοιβές και οφέλη για τα μέλη του Δ.Σ., τα Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη και τον Εσωτερικό 
Ελεγκτή. 
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3.13 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
 
Η Εταιρία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης.  
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) 
συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των 
προαναφερθέντων ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για 
τριετή (3ετή) θητεία. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική 
Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία. 
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των 
οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι 
μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στο καταστατικό της Εταιρίας (3-11 μέλη). Τα 
αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του καταστατικού, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, 
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά. Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο 
υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού 
προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 
- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας 

και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν 
την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού συμπεριλαμβανομένης και της παροχής 
εγγυήσεων υπέρ τρίτων και της ανάθεσης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας 
σε τρίτους με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

- To Διοικητικό Συμβούλιο είναι και αυτό αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων 
καθώς και, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και  στο 
άρθρο  5 καταστατικού της Εταιρίας, ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες σε 
μετοχές .  

- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην 
τρέχουσα εταιρική χρήση, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

- Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση 
μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν 
συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση  της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα 
πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους 
ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες 
οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 

- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 
δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την 
υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η 
τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις 
τροποποιήσεις του. 

- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει 
στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το 
απαιτούν. Επίσης, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας είτε 
στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή 
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 
παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και 
εκείνων που αντιπροσωπεύονται. 
 
 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συνιστά αυτόνομο και αυτοτελές τμήμα της Εταιρίας, το οποίο 
εντάσσεται οργανικά και αναφέρεται απ΄ ευθείας και εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε 
εξειδικευμένες περιπτώσεις (με σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβούλου) ενεργεί για 
λογαριασμό του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Προϊσταμένων των 
Υπηρεσιών.  
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από έναν τουλάχιστον εσωτερικό ελεγκτή, ο 
οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρεται σε αυτό, είναι πρόσωπο με επαρκή 
προσόντα και εμπειρία και απασχολείται υπό καθεστώς και είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά 
σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 
Η θητεία του παρακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου στο οποίο 
μεταβιβάστηκε η εξουσία διορισμού του. Η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού 
ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή. Ως προς το διορισμό και την 
αξιολόγησή του ο εσωτερικός ελεγκτής θεωρείται διευθυντικό στέλεχος. 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θεσπίζει τις διαδικασίες και πολιτικές, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και το πλαίσιο διενεργείας οικονομικών, διοικητικών 
και λειτουργικών ελέγχων, με βάση τα οποία διακριβώνεται: (α) Η αξιοπιστία των λογιστικών και 
επιχειρηματικών δεδομένων, (β) Η διασφάλιση της εταιρικής περιουσίας από αξιόποινες πράξεις 
(απάτης, καταδολίευσης, υφαρπαγής) ή χρήσης σε άσχετους – με τους εταιρικούς – 
προορισμούς, (γ) Η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Εταιρίας με τα μέτρα διασφάλισης της 
νόμιμης δραστηριότητάς της και (δ) Η τήρηση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της 
Εταιρείας. 
 
Πριν από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων, ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλει στην Επιτροπή 
Ελέγχου, Πρόγραμμα με τα Τμήματα / Υπηρεσίες της εταιρίας που πρόκειται να ελεγχθούν. Η εν 
λόγω υποβολή επιβάλλεται προκειμένου ο εσωτερικός ελεγκτής να λάβει τις κατάλληλες 
κατευθύνσεις και εξουσίες ελέγχου. 
 
Οι έλεγχοι του εσωτερικού ελέγχου, που σχετίζονται με το λογιστικό σύστημα, επιδιώκουν να 
διακριβώνεται ότι:  
(α) Οι εταιρικές συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με τη γενική ή την ειδική εξουσιοδότηση της 
διοικήσεως. 
(β) Όλες οι συναλλαγές καταχωρούνται με τα αληθή δεδομένα τους στους κατάλληλους 
λογιστικούς λογαριασμούς, στη χρήση που αφορούν, ώστε να διασφαλίζεται η αληθής κατάρτιση 
των λογιστικών καταστάσεων, στα πλαίσια αναγνωρισμένων λογιστικών μεθόδων και να 
διατηρείται η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως των περιουσιακών  στοιχείων. 
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(γ) Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από εξουσιοδότηση της 
διοικήσεως ή σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις αυτής και  
(δ) Τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων να συγκρίνονται σε λογικά διαστήματα με 
τα πραγματικά δεδομένα και σε περιπτώσεις διαφορών, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 
 
Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, επιμελείται, εκτός των άλλων, τους ακόλουθους ελέγχους:  

(α) Τον έλεγχο τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της 
Εταιρίας καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία, ιδίως της νομοθεσίας περί 
ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής, ειδικότερα δε της αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμόν 5/204/2000, ως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. (β) Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και 
τα επενδυτικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το 
Χρηματιστήριο ή την ορθή ενημέρωση των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού για τις 
τυχόν διαφοροποιήσεις τους. 

(γ) Τον έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών τα μέλη της 
διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

(δ) Τον έλεγχο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν 
εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε  παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των 
σχέσεων της Εταιρείας με εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό 
τουλάχιστον 10% μέλη του Δ.Σ. ή μέτοχοι της Εταιρείας. 

(ε) Τον έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων της Εταιρείας από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπα που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση. 

Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις 
σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 
Διευθυνόντων Συμβούλων με τα συμφέροντα αυτής, τις οποίες διαπιστώνει.   

Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 
πληροφορίες προς τις εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό 
τρόπο το έργο παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου αυτών. 

Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής 
Ελέγχου τακτικές ενημερώσεις, τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο και παρίσταται στις γενικές 
συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. 
 
Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως κύριο σκοπό την υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην 
άσκηση των καθηκόντων του στον τομέα της λειτουργίας του συστήματος του εσωτερικού 
ελέγχου και στην εξασφάλιση διαφάνειας στις εταιρικές δραστηριότητες. Αποτελείται από 2 έως 3 
μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να 
παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όσα άλλα ανώτερα 
στελέχη κρίνει κάθε φορά απαραίτητο η Επιτροπή να καλέσει στις συνεδριάσεις της για την 
υποβοήθηση του έργου της. Τα Μέλη της εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο 
χρόνια και μπορούν, μετά τη λήξη της θητείας τους, να επανεκλεγούν. 
Κύριες αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι: 
α) Η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου της Εταιρίας και η παρακολούθηση του έργου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με 
έμφαση στα θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος 
των ελέγχων που διενεργεί και την εν γένει αποτελεσματικότητα αυτής της λειτουργίας. 
β)  Η παροχή γνώμης κατά την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών, η συζήτηση των ετήσιων 
και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων με τη διοίκηση και τον εξωτερικό ελεγκτή, ο έλεγχος 
των διαδικασιών πρόβλεψης και διαχείρισης του οικονομικού κινδύνου, η συζήτηση και εξέταση 
των παρατηρήσεων των εξωτερικών ελεγκτών για τυχόν σημαντικά λογιστικά προβλήματα. 
γ) Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ του Δ.Σ., της Διοίκησης, της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών για την ανταλλαγή απόψεων και 
πληροφοριών. 
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Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων 
 
Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων στελεχώνεται από τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο με 
καθήκοντα την ισότιμη, έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των εποπτικών αρχών, των μετόχων και 
του επενδυτικού κοινού. Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων αποτελείται από τα εξής τμήματα:  
 
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
 
Το Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των 
μετόχων καθώς και της  εξυπηρέτησής τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με 
βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. 
Ειδικότερα, το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων οφείλει να μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη 
πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με τα ακόλουθα: 

(α) Διανομή μερισμάτων, πράξεις εκδόσεως νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως 
και μετατροπής, χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολές στα αρχικά 
χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων). 

(β) Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις 
αποφάσεις τους. 

(γ) Απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεσή τους, ή τυχόν ακύρωση αυτών. 

(δ) Το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, φροντίζει ώστε στην ετήσια Τακτική Γενική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να είναι διαθέσιμο, σε αυτούς, το Ετήσιο Δελτίο που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 της απόφασης ΔΣ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 5/204/2000, 
ως ισχύει, καθώς και να μπορούν να αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε εγγραφή ή σε 
ηλεκτρονική μορφή, όλες οι δημοσιευμένες εταιρικές εκδόσεις (Ετήσιο Δελτίο, Ενημερωτικό 
Δελτίο, περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών). 

(ε) Έχει την αρμοδιότητα της σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία τήρησης και ενημέρωσης του 
μετοχολογίου της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, το τμήμα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με με την 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.). 

(στ) Η εξυπηρέτηση των μετοχών επί παντός θέματος που σχετίζεται με την μετοχική τους 
ιδιότητα και την κατοχή τίτλων της Εταιρείας. 
 
 
 
β) Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων  
 
Αναλαμβάνει τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και του Ν. 
3556/2007, ως εκάστοτε ισχύουν καθώς και κάθε άλλου σχετικού νομοθετήματος ή κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεων, ιδίως της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμόν 5/204/2000, ως εκάστοτε ισχύει. Επίσης αναλαμβάνει την 
επικοινωνία της Εταιρίας με τις αρμόδιες αρχές και την υποβολή των στοιχείων που 
προβλέπονται στη νομοθεσία που περιγράφεται ανωτέρω, στους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά περίπτωση.  
 
Συνεργάζεται με την νομική υπηρεσία για την προηγούμενη έγκριση των πάσης φύσεως 
εταιρικών γνωστοποιήσεων και ανακοινώσεων. 
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3.14 ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ   
 
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε με το καταστατικό συστάσεως της UNIBRAIN μέχρι την 
31.12.2010. Με την από 12.4.2000 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των 
Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας μέχρι την 
31.12.2100.  
Έδρα της Εταιρίας είχε ορισθεί ο Δήμος Παιανίας Αττικής [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2214/11.4.2001].Με 
απόφαση της από 21.04.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, έδρα της 
Εταιρίας ορίσθηκε πλέον ο Δήμος Αθηναίων. 
 
Σημειώνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρίας δεν αποκλείνει από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Ο ιδρυτικός σκοπός της HOL (πρώην UNIBRAIN) (άρθρο 4 του καταστατικού της) ήταν:   
 
(α) H παραγωγή λογισμικού και η παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, 
(β) Η εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών  χρήσεων τα 
οποία θα παράγει η Εταιρεία ή θα εισάγει από την αλλοδαπή,   
(γ)  Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής που έχουν ομοειδείς ή συναφείς 
δραστηριότητες με την Εταιρεία και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη απ’ αυτές εμπορικών 
συμβάσεων με τρίτους,  
(δ) Η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων 
πολλαπλών χρήσεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και 
γενικά οποιωνδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και η αγορά και η 
εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,  
(ε)  Η επίβλεψη εκτελέσεως των ως άνω έργων,   
(στ) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφελείας και γενικά Οργανισμών, 
Δημοσίων Επιχειρήσεων με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ή ως αναδόχου ή ως 
υπερεργολάβου, 
(ζ) Η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων 
πολλαπλών χρήσεων της Ε.Ο.Κ., αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, αλλοδαπών Οργανισμών κοινής ωφέλειας 
ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση 
των παραπάνω έργων,   
(η) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως της Ε.Ο.Κ., αλλοδαπών Δημοσίων, 
αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Αλλοδαπών Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, με σκοπό την ανάληψη των άνω 
έργων ή ως αναδόχου ή ως υπερεργολάβου,  
(θ) Η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρείας με δικά της κεφάλαια, με 
άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν 
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν,   
(ι)  Όλες οι συναφείς με τις παραπάνω εργασίες. 
Προς επιδίωξη του ως άνω σκοπού της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή 
Πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 
 
Με την από 21.04.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας ο σκοπός 
αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: 
 
(α) Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, εμπορία και διάθεση : 

(i) δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε μορφής ασύρματου, 
συμπεριλαμβανομένου του δορυφορικού, ή ενσύρματου μέσου μετάδοσης 
δεδομένων και συναφών ευκολιών που περιλαμβάνουν ιδίως εγκαταστάσεις, 
υποδομές, τεχνικά μέσα, λογισμικό κ.λπ., που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή / 
και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας, 
συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων,   και 

(ii) συναφούς τερματικού εξοπλισμού. 
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(β) Η εν γένει παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και πάσης φύσεως διαθέσιμων 
στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, υπηρεσιών παροχής περιεχομένου, 
υπηρεσιών ψυχαγωγίας και υπηρεσιών τηλεόρασης, μέσω δημόσιων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων δικτύων ή υποδομών, τα οποία έχουν 
εγκατασταθεί και λειτουργούν κατά τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 
καθώς και η ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας. 

(γ)  Η παραγωγή περιεχομένου για τηλεοπτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα 
(δ)  Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πληροφορικής. 
(ε)  H ανάπτυξη λογισμικού και η παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών 

χρήσεων. 
(στ) Η εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων 

τα οποία θα παράγει η Εταιρεία, θα προμηθεύεται από την ημεδαπή ή θα εισάγει από την 
αλλοδαπή. 

(ζ)  Η εκπόνηση, προσαρμογή, ανάπτυξη, πώληση, μίσθωση, παραχώρηση δικαιώματος 
χρήσης, εγκατάσταση, υποστήριξη και γενικά η εμπορία και κάθε μορφής εκμετάλλευση 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικού) και μηχανογραφικών 
συστημάτων. 

(η) Η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και κάθε μορφής 
εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και μηχανολογικού εξοπλισμού 
συστημάτων πληροφορικής. 

(θ) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και εν γένει 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

(ι)  Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και συναφών υπηρεσιών. 
(ια) Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής που έχουν ομοειδείς ή 

συναφείς δραστηριότητες με την Εταιρεία και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη απ’ αυτές 
εμπορικών συμβάσεων με τρίτους. 

(ιβ) Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών 
συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών 
κοινής ωφέλειας και γενικά οποιωνδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
ιδιωτών, και όλων των προαναφερθέντων είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, ως και η 
αγορά και η εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. 

(ιγ)   Η επίβλεψη εκτελέσεως των ως άνω έργων. 
(ιδ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δημοσίου, 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και 
γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων, και όλων των προαναφερθέντων είτε 
ημεδαπών είτε αλλοδαπών, με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως αναδόχου 
καθώς και η ανάληψη αυτών ως υπεργολάβου. 

(ιε) Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων, υπηρεσιών και των εν γένει 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή 
διαφημιστικών εργασιών σε σχέση με οποιονδήποτε τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

(ιστ) Η αγορά, ανέγερση, μίσθωση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας. 
(ιζ) Η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις ή 

εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν στην 
ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν. 

(ιη)  Όλες οι συναφείς με τις παραπάνω εργασίες. 
2. Προς επιδίωξη του ως άνω σκοπού της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει 

υποκαταστήματα ή/και σημεία πώλησης ή/και αποθήκες ή/και Πρακτορεία ή/και γραφεία 
οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 

 
 
 
Γενική Συνέλευση  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9του Καταστατικού της Εταιρίας και τον Κ.Ν. 2190/20, η Γενική Συνέλευση 
των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να  αποφασίζει για κάθε 
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υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που 
απουσιάζουν ή διαφωνούν. 
  
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:  

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της 
Εταιρείας. 

β) Τροποποίηση του καταστατικού. 
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του  

άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας. 
δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του 

καταστατικού της Εταιρίας. 
ε) Εκλογή Ελεγκτών. 
στ) Διορισμό Εκκαθαριστών. 
ζ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. 
η) Διάθεση των ετήσιων κερδών.  
θ) Καθορισμό των αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες 
που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό με την 
παραπάνω ιδιότητά τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι Τακτική.  

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν υπάγονται:  

α) Αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις 
άλλων νόμων. 

β) Η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και 
την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20.  

γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 
2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή 
απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

δ) Η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη 
ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.  Και  

ε) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα 
εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει 
σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου 
δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε 
εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν 
το κρίνει σκόπιμο. Επειδή οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η 
Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που 
εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η 
ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της 
δεν υπολογίζονται. 
 
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή 
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με 
σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον 
τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, 
δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) 
τουλάχιστον πλήρων ημερών, ενώ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για 
τη συνεδρίασή της, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα 
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και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, 
που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 καθώς και σε μία ημερήσια 
οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 
2190/20. Επίσης, δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή 
εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην 
έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην 
περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία 
πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον 
οποίο η εταιρεία έχει την έδρα τηςΣτις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι 
παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην 
αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου 
προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.  
 
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν 
βεβαίωση της Α.Ε. ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) ή 
οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί κατά νόμον, από την οποία να προκύπτουν 
οι μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) 
πλήρεις ημέρες πριν από ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 

Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να 
αντιπροσωπευθούν σε αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με σχετικό 
πληρεξούσιο έγγραφο. Η ως άνω βεβαίωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ή η βεβαίωση 
που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των 
αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την παραπάνω διαδικασία, μπορούν να μετάσχουν στη 
Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της. 
 
Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή 
στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή 
στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών 
ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η 
συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με 
τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα 
σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 
πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την 
Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 
 
Κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920 και υπό την επιφύλαξη ότι τα 
αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν’ αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων 
μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου 
που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση. Οι εν λόγω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του 
καταστατικού. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη 
Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής 
απαρτίας και πλειοψηφίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 
ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής 
Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Κατ’ 
εξαίρεση, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και 
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πλειοψηφίας και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού 
της Εταιρίας. 
 
 
 
Ελεγκτές 
 
Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για 
την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αυτές πρέπει να έχουν 
ελεγχθεί προηγουμένως από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. 
 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει 
χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών 
Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την 
Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - 
Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.  
Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική 
Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.  
 
Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) 
συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, 
αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. 
 
Ο διορισμός τους γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές 
θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών. 
 
Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού 
ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών 
- Λογιστών.  
 
Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α 
παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
Περιγραφή των δικαιωμάτων, προνομίων και περιορισμών που συνδέονται με κάθε κατηγορία 
υφιστάμενων μετοχών 
 
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι Ονομαστικές [ΦΕΚ ΤΑΕ &ΕΠΕ 3301/9.6.1998], αδιαίρετες, 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και άϋλες, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 
2396/1996, ως ισχύει, και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως χρόνος έκδοσης των 
μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη 
Εταιρία (Ε.Χ.Α.Ε.)  ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, που τυχόν θα ορισθεί νόμιμα, για το σκοπό 
αυτό. Μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος  στο μητρώο αξιών της Ε.Χ.Α.Ε., ως 
ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ή οποιασδήποτε 
άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά Νόμο στο μέλλον . 
Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 
του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 
2190/1920 όπως ισχύουν) και τροποποίηση του σχετικού άρθρου (7) του καταστατικού της 
Εταιρίας. 
 
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη 
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής 
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παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτή συνεπάγεται αυτοδικαίως την 
αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του 
Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του 
νόμου. 
 

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί 
μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνον από ένα κοινό αντιπρόσωπο. 
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3.15 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 12.12.2008, ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων αυτής που ενέκρινε την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανερχόταν στο 
ποσό των Ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 
πέντε και σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 80.815.385,40), διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε 
εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (95.076.924) Κοινές Ονομαστικές 
με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,85) η κάθε 
μία. 

 
Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 
Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία έως σήμερα, έχει ως 
ακολούθως: 
 

• Με την από 20.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το εκ 
τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 4.560.000) μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών 
της, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 120.000,00), με καταβολή 
μετρητών και έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (€1,20), η καθεμία και τιμή διάθεσης δύο 
Ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (€ 2,14), της διαφοράς εξ ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων 
Ευρώ (€ 94.000,00) μεταφερομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Καταβεβλημένη 
διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».  

 
• Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα 

χιλιάδες Ευρώ (€ 4.680.000,00), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες 
(3.900.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι 
λεπτών (€ 1,20), η καθεμία.  

 
• Ακολούθως, με απόφαση της από 19.06.2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρίας έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα Ευρώ και είκοσι 
λεπτά (€ 1,20) σε σαράντα λεπτά (€ 0,40) και ανάλογη αύξηση του συνολικού αριθμού 
των μετοχών της Εταιρίας από τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (3.900.000) Κοινές 
Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 1,20) η 
καθεμία, σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (11.700.000) Κοινές Ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€ 0,40) η καθεμία, χωρίς να μεταβληθεί το 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και μεδιανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της 
Εταιρίας σε αναλογία 2 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0, 40 για κάθε 1 παλαιά 
μετοχή, ονομαστικής αξίας € 1,20.. Κατόπιν αυτού, το εκ τεσσάρων εκατομμυρίων 
εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€ 4.680.000,00) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
διαιρείτο σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (11.700.000) Κοινές Ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€ 0,40), η καθεμία. 

 
• Ακολούθως, με την από 18.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εκ 

τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€ 4.680.000,00) μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών 
αυτής, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 120.000,00) με καταβολή 
μετρητών και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€ 0,40), η καθεμία και 
τιμή διάθεσης € 1,974, ανά δικαίωμα, της διαφοράς εκ τετρακοσίων εβδομήντα δύο 
χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 472.200,00), μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού 
από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 4.800.000,00) 
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και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€ 0,40), η καθεμία. 

 
 

Με τηναπό 21.04.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία αποφάσισε 
τη συγχώνευση της UNIBRAIN A.E. με την HELLAS ON LINE, δια απορροφήσεως της δεύτερης 
από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 – 77A του ΚΝ 2190/20 και 1 - 5 του Ν. 
2166/1993, το εκ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 4.800.000,00) μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσόν των Ευρώ εβδομήντα έξι 
εκατομμυρίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 
76.015.385,40), ως ακολούθως: 
(i) κατά το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφώμενης HELLAS ON LINE εξ ευρώ 

εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (€ 75.800.000,00), και 
(ii) κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και 

σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 215.385,40), με ισόποση κεφαλαιοποίηση του 
λογαριασμού «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» της Απορροφώσας.  

Με απόφαση της ιδίας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε η ονομαστική αξία 
των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας από σαράντα λεπτά του Ευρώ (€ 0,40) σε ογδόντα 
πέντε λεπτά του Ευρώ (€ 0,85) και εκδόθηκαν ογδόντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα έξι 
χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (83.076.924) νέες Κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα 
ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€ 0,85) η κάθε 
μία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 
ογδόντα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και σαράντα 
λεπτών του Ευρώ (€ 80.815.385,40), διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια εβδομήντα έξι 
χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (95.076.924) Κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου 
μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,85) η κάθε μία. 

Στην από 26.06.2008 συνεδρίασή της η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κατάργηση του δικαιώματος 
προτίμησης των παλαιών μετόχων αυτής, κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 54.825.000) με την έκδοση εξήντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (64.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€ 0,85) εκάστης και τιμής διάθεσης υπέρ το 
άρτιο.  

Στην από 12.12.2008 συνεδρίασή της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 
αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης επί του ογδόου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της 
από 26.06.2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών 
μετόχων της, κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε 
χιλιάδων (€ 54.825.000) με την έκδοση εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
(64.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του 
Ευρώ (€ 0,85) εκάστης και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο. 

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επανήλθε στο ποσό των Ευρώ ογδόντα 
εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και σαράντα λεπτών 
του Ευρώ (€ 80.815.385,40), διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες 
εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (95.076.924) Κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, 
ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,85) η κάθε μία. 

Τέλος, στην από 12.12.2008 συνεδρίασή της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρίας αποφάσισε, επίσης, την εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων αυτής, κατά το ποσό των Ευρώ 
είκοσι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ενός και ογδόντα 
λεπτών του ευρώ (€ 26.938.461,80.) με την έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων 
ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (31.692.308.) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,85) εκάστης και τιμή διάθεσης υπέρ το 
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άρτιο,  όπως ορίζεται από το Διοικητικό  Συμβούλιο της Εταιρίας κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 του ΚΝ 
2190/1920 ως ισχύει .  

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται, σε Ευρώ εκατόν επτά εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών 
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά και είκοσι λεπτών του Ευρώ  (€ 107.753.847,20), 
διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα 
δύο (126.769.232) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του 
Ευρώ (€ 0,85) εκάστης 

 
Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από τη σύστασή της 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
Ημερ/νία 
Γενικής 
Συνέλευσης 

Αριθμός ΦΕΚ 
& 
Ημερομηνία  

Αύξηση  Τρόπος 
κάλυψης 

Συνολικό 
μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ονομ/κή αξία 
μετοχής σε 
Δρχ./€ 

Αριθμός 
νέων 
μετοχών  

Σύνολο 
μετοχών 

Ίδρυση  2963/8.7.1991 20.000.000 Δρχ. Καταβολή 
μετρητών 

20.000.000 Δρχ. 10.000 Δρχ. 2.000 2.000 

31.12.1994 3301/9.6.1998 25.000.000 Δρχ. Καταβολή 
μετρητών 

45.000.000 Δρχ. 10.000 Δρχ. 2.500 4.500 

28.6.1996 3306/9.6.1998 70.000.000 Δρχ. Καταβολή 
μετρητών 

115.000.000 Δρχ. 10.000 Δρχ. 7.000 11.500 

28.6.1997 3301/9.6.1998 Μετατροπή των ανώνυμων μετοχών 
σε ονομαστικές (5.975 μετοχές 
παρέμειναν ονομαστικές) 

    

30.6.1998 6956/31.8.199
8 

Επιπλέον 843 μετοχές παρέμειναν 
ονομαστικές, συνολικά 6.818 
μετοχές 

    

14.12.1999 10496/29.12.1
999, 
115/7.1.2000 

18.000.000 

Δρχ. 

Κεφαλαιοποίη
ση και 
μεταφορά στο 
μετοχικό 
κεφάλαιο 

 10.000 Δρχ 1.800 13.300 

  67.000.000 Δρχ. Καταβολή 
μετρητών 

200.000.000 10.000 Δρχ 6.700 20.000 

29.12.1999 474/24.1.2000 50.000.000 Δρχ. Έκδοση υπέρ 
το άρτιο  

250.000.000 10.000 Δρχ 5.000 25.000 

12.4.2000  950.000.000 Δρχ. Κεφαλαιοποίη
ση και 
μεταφορά στο 
μετοχικό 
κεφάλαιο 

1.200.000.000 
Δρχ. 

10.000 Δρχ 95.000 120.000 

  Μείωση ονομαστικής τιμής και 
αντικατάσταση 1 παλαιάς μετοχής 
με 25 νέες 

 400,00 Δρχ 2.800.000 3.000.000 
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28.2.2001 2133/11.4.200
1 και 
2789/16.5.200
1 

320.000.000 Δρχ. Καταβολή 
μετρητών 

1.520.000.000 400,00 Δρχ 800.000 3.800.000 

27.6.2001 ΦΕΚ 
6378/23.07.20
01 

33.820.000 Δρχ. Καταβολή 
μετρητών (με 
αύξηση 
ονομαστικής 
αξίας) 

1.553.820.000 
Δρχ. 

408,90 Δρχ  3.800.000 

26.06.2002 8792/20.08.20
02 

Έκφραση μετοχικού κεφαλαίου σε € 4.560.000 € 1,20€  3.800.000 

Απόφ. Δ.Σ.: 
20.12.2006 

263/12.01. 

2007 

120.000 € Καταβολή 
μετρητών 

4.680.000 € 1,20€ 100.000 3.900.000 

19.06.2007 5951/25.06.20
07  

Μείωση ονομαστικής αξίας  0,40 € 7.800.000  11.700.000 

Απόφ. Δ.Σ.: 
18/12/2007 

14469/27. 

12.2007  

120.000 € Καταβολή 
μετρητών 

4.800.000 € 0,40 € 300.000 12.000.000 

Απόφ. Γ.Σ. 
21.04.2008 

2710/9-5-2008 € 76.015.385 Απορρόφηση 
μτχ κεφαλ. 
HOL (€ 
75.000.000) 
και 
κεφαλαιοποίη
ση € 
215.385,40 

80.815.385 € 0,85 € 83.076.924 95.076.924 
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3.16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
 
Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή 
εμπορική  θέση της Εταιρίας , που να επηρεάζει τα Ίδια Κεφάλαια, τις δανειακές υποχρεώσεις και 
τα ταμειακά διαθέσιμά της από την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων της 30.09.2008 έως την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου με την 
εξαίρεση της σύναψης του ομολογιακού δανείου ύψους € 144,5 εκατ. (βλ. κεφ. «3.4 Σημαντικές 
Συμβάσεις») που ωστόσο αναχρηματοδότησε υφιστάμενα βραχυπρόθεσμα δάνεια 
μετατρέποντάς τα σε μακροπρόθεσμα, καθώς και της λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της Εταιρίας για την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.  
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3.17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

Η Εταιρία συνεχίζει να επενδύει σε ιδιόκτητες υποδομές,  με το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της 
να εκτείνεται σε περισσότερα από  3.580 χιλιόμετρα πανελλαδικά στο τέλος του 2008 έχοντας 
επεκταθεί κατά 1.080 χλμ. από τις αρχές του έτους,  καλύπτοντας  την ηπειρωτική Ελλάδα κατά 
το μεγαλύτερο μέρος της και φτάνοντας σε 44 νομούς και 84 πόλεις.  Παράλληλα, οι 
συνεγκαταστάσεις του δικτύου της Εταιρίας σε κόμβους του ΟΤΕ, έφταναν στο τέλος του 2008 τις 
204 (124 νέα αστικά κέντρα από την αρχή του έτους, 54 εκ των οποίων από το τέλος 
Σεπτεμβρίου), παρέχοντας πρόσβαση σε περίπου 64% των γραμμών του ΟΤΕ καθιστώντας την 
Εταιρία τον μεγαλύτερο πάροχο αποδεσμοποίησης τοπικού βρόχου από πλευράς γεωγραφικής 
κάλυψης. Σήμερα οι συνεγκαταστάσεις του δικτύου της Εταιρίας σε κόμβους του ΟΤΕ, ανέρχονται 
στις 2101. 

Συγχρόνως, η Εταιρία συνεχίζει να εδραιώνει την παρουσία της στην αγορά αυξάνοντας το 
μερίδιό της και παρουσιάζοντας κατά το εννιάμηνο του 2008 τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης της 
LLU πελατειακής της βάσης ανάμεσα στους εναλλακτικούς παρόχους1, τάση που εκτιμά ότι έχει 
διατηρηθεί και έως το τέλος του έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής περαιτέρω επέκτασης του 
ιδιόκτητου δικτύου της, της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου εμπορικού πλάνου και της 
συνεχούς βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας του πελάτη. 

Κατά την διάρκεια του 2008 οι εταιρίες του κλάδου έστρεψαν την στρατηγική τους, όσον αφορά 
την απόκτηση και τη διατήρηση πελατών, από τη μείωση των τιμών, στον εμπλουτισμό των 
προσφερόμενων υπηρεσιών (με τα βασικά ευρυζωνικά προϊόντα να μη διαφοροποιούνται), στο 
χτίσιμο ισχυρής εταιρικής ταυτότητας και στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πελάτη. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους η ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών 
υπηρεσιών άρχισε να παρουσιάζει τάσεις συγκέντρωσης με τη μείωση των μεριδίων ή και την 
έξοδο από την αγορά εναλλακτικών παρόχων που δραστηριοποιούνται ως χονδρέμποροι 
υπηρεσιών και την εδραίωση αυτών που  εστιάζουν στην αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο (LLU) ή/και που έχουν επενδύσει σε ιδιόκτητες υποδομές.   

Οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις προοπτικές της Εταιρίας στον χώρο των 
τηλεπικοινωνιών αφορούν: 

• Τη δυνατότητα αύξησης της πελατειακής της βάσης  

• Τη δυνατότητα εξασφάλισης των αναγκαίων κεφαλαίων για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
δικτύου και την προσφορά νέων προϊόντων 

• Τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του τηλεπικοινωνιακού 
της δικτύου  

 
Τα ανωτέρω επηρεάζονται μεταξύ άλλων από: 

• Τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό της χώρας που στο τέλος Σεπτεμβρίου 
2008  ανερχόταν σε 11,7 % έναντι 21.7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο τέλος Ιουνίου 2008 
1 

• Την εξέλιξη του ανταγωνισμού, όσον αφορά τόσο την προσφορά διαφοροποιημένων 
προϊόντων όσο και τον ανταγωνισμό στις τιμές προς τον τελικό χρήστη  

• Τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του αριθμού των αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων (LLU) 

• Την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου 

• Τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα 
  
Από την 30/09/2008 μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια σημαντική μεταβολή στους ανωτέρω 
παράγοντες που να έχει επηρεάσει σημαντικά ή που να αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις 
προοπτικές της Εταιρίας.  
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Βλ. σχετικά κεφ. 2 «Επενδυτικοί Κίνδυνοι».   
1 (Πηγή: Εκθεση ΕΕΤΤ - Δεκέμβριος 2008). Σημείωση: Οι πληροφορίες από τις ανωτέρω πηγές έχουν 
αναπαραχθεί πιστά και εξ’όσων η Εταιρία γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που 
έχουν δημοσιευθεί από τις πηγές αυτές, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθυστούσαν τις αναπαραγόμενες 
πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 

3.18 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται γενικότερα από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί 
Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, καθώς επίσης και από τις ισχύουσες διατάξεις του 
χρηματιστηριακού δικαίου και του δικαίου Κεφαλαιαγοράς όπως αυτές προβλέπονται ενδεικτικά 
στις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των Ν. 3016/2002, Ν. 3340/2005, 
Ν.3401/2005, Ν. 3371/2005 και Ν. 3556/2007, όπως ισχύουν, καθώς και την εν γένει εμπορική 
και εταιρική νομοθεσία. 

Ειδικότερα, τη λειτουργία της Εταιρίας διέπει το Θεσμικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο περιγράφεται εν συντομία ακολούθως: 

  

Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαμόρφωσε το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο επί των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και της λειτουργίας αυτών σε συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς και υπό το πρίσμα 
της ταυτόχρονης διασφάλισης των δικαιωμάτων και συμφερόντων των χρηστών. Το Νέο Θεσμικό 
πλαίσιο περιλαμβάνει πέντε Οδηγίες μεταξύ των οποίων (i) η Οδηγία για την Πρόσβαση (Οδηγία 
2002/19/EΚ), (ii) η Οδηγία για την Αδειοδότηση (Οδηγία 2002/20/EΚ) (iii) η Οδηγία Πλαίσιο 
(Οδηγία 2002/21/EΚ), (iv) η Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας (Οδηγία 2002/22/EΚ), (v) η Οδηγία για 
τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 
2002/77/EΚ).  

Παρόλο που η προθεσμία για την ενσωμάτωση από τα κράτη μέλη του Νέου Θεσμικού Πλαισίου 
ήταν στις 24 Ιουλίου 2003, η Ελλάδα πραγματοποίησε την ενσωμάτωση μόλις στις 17 Ιανουαρίου 
2006, με την ψήφιση του Νόμου 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  

Στα μέσα του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία διαδικασία αναθεώρησης των αγορών 
και υιοθέτησης προτάσεων για τροποποιήσεις επί των Οδηγιών του 2002. Δεν είναι σαφές πότε 
αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πότε θα τεθεί σε ισχύ το αναθεωρημένο 
θεσμικό πλαίσιο.  

 
Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο  
 
Ο νόμος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών του 2006  
 
Στην Ελλάδα το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο της ΕΕ ενσωματώθηκε, χωρίς ουσιαστικές αποκλίσεις, με 
το Ν. 3431/2006 (ο Νόμος), ο οποίος με τη θέση του σε ισχύ στις 3 Φεβρουαρίου 2006 
αντικατέστησε το προηγούμενο καθεστώς σχεδόν στην ολότητά του. Οι κυριότεροι στόχοι του 
Νόμου περιλαμβάνουν την εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών 
σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου και τη συμμόρφωση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. Επιπλέον ο νόμος ενισχύει τις αρμοδιότητες του Υπουργού Επικοινωνιών σε 
ορισμένους τομείς των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι το κύριο εποπτικό όργανο 
σε αυτό τον τομέα. Η ΕΕΤΤ αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή και αποτελείται από 9 μέλη με 
5ετή θητεία. Μεταξύ άλλων η ΕΕΤΤ έχει την αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών μέτρων ή ποινών 
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σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχει ακόμα την εξουσία να χορηγεί, 
αναστέλλει ή ανακαλεί τις άδειες που επιτρέπουν στις εταιρίες την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Οι ποινές για την παράβαση του Νόμου 
περιλαμβάνουν διοικητικά μέτρα όπως την αναστολή ή ανάκληση της άδειας ή του δικαιώματος 
χρήσης αριθμού και φάσματος, διοικητικά πρόστιμα ως και €2.0 εκατομμυρίων και ποινικές 
κυρώσεις. Επιπρόσθετα η ΕΕΤΤ μπορεί να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις όπως προβλέπεται 
στην ελληνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού και ειδικότερα στο Νόμο 703/1977 όπως αυτός 
ισχύει.  

Ο Νόμος διευρύνει το δικαστικό έλεγχο επί των αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ 
μπορεί να υπόκεινται σε προσβολή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών τόσο για λόγους νομιμότητας 
όσο και για λόγους ουσίας. Το Διοικητικό Εφετείο μπορεί να επέμβει μειώνοντας ή μετατρέποντας 
τα διοικητικά μέτρα που αποφάσισε να λάβει η ΕΕΤΤ. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική 
πρόβλεψη του νόμου έχει προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματική και η 
σχετική απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί.  

Ο Νόμος διευκολύνει τη χορήγηση διαφορετικών αδειών στον ίδιο πάροχο. Ωστόσο η χορήγηση 
άδειας φάσματος για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι δυσκολότερη από άλλες 
διαδικασίες. Οι υπάρχουσες άδειες της Εταιρίας είναι σύμφωνες με τις επιταγές του Νόμου. 

Ο Νόμος προβλέπει ότι η ΕΕΤΤ πρέπει να ορίσει τις σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών σε 
συνάρτηση με τις σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ. Αν η ΕΕΤΤ θεωρήσει 
ότι ένας συγκεκριμένος τομέας της αγοράς δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστικός, επιβάλλει 
περιορισμούς στους παρόχους που έχει ορίσει ως διαθέτοντες σημαντική ισχύ (ΣΙΑ) στο 
συγκεκριμένο τομέα. Ένας πάροχος ορίζεται ως διαθέτων ΣΙΑ αν έχει δεσπόζουσα οικονομική 
ισχύ στη σχετική αγορά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού και 
λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση η 
νομοθεσία περιλαμβάνει ρυθμίσεις περί του τρόπου που οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών χρεώνουν τους πελάτες τους, με πλέον πρόσφατη εξέλιξη τη θέσπιση του Κώδικα 
Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές 
(απόφαση ΕΕΤΤ 488/82/2008).  

Ειδικότερα, η ελληνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού προβλέπει ότι μία επιχείρηση θα θεωρείται 
ως διαθέτουσα ΣΙΑ εάν είτε από κοινού με άλλες επιχειρήσεις ή κατά μόνας, κατέχει θέση 
ισοδυναμούσα με δεσπόζουσα, δηλαδή θέση οικονομικής ισχύος που της επιτρέπει να δρα σε 
ορισμένο βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, πελάτες και τελικούς χρήστες. Όταν μία 
επιχείρηση κατέχει ΣΙΑ σε ορισμένη αγορά μπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει ΣΙΑ και σε άλλη, 
συναφή αγορά, στο βαθμό που η σχέση των δύο αγορών είναι τέτοια που επιτρέπει στον πάροχο 
να επεκτείνει την ισχύ του και στη συναφή αγορά ενισχύοντας και σε αυτή τη θέση του (spill over). 
Ο Νόμος προβλέπει ακόμα τη διαδικασία ανάλυσης αγορών η οποία διενεργείται από την ΕΕΤΤ 
κατά περιόδους που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια.  

 
Κανονισμοί υπό το Νόμο 3431/2006   
 
Πρόσβαση και Διασύνδεση 
 
Η  Εταιρία θα υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας Πρόσβασης ως ενσωματώθηκαν με το Νόμο, 
οι οποίες επιβάλλουν στους παρόχους την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης πελατών ως 
προς τις τιμές. Τον Οκτώβριο του 2006 η ΕΕΤΤ όρισε (με την απόφασή της 406/34/11-10-2006 
ως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ’ αριθμ. 476/010/2008 απόφαση) την προ συγχώνευσης 
HOL ως κατέχουσα ΣΙΑ στην αγορά τερματισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες εντός του 
δικτύου της. Κατ’ αποτέλεσμα η προ συγχώνευσης HOL επέχει υποχρεώσεις χονδρικής παροχής 
τερματισμού κλήσεων, διαφάνειας, αμεροληψίας και ελέγχου τιμών υπό τη μορφή της ανώτατης 
τιμής τερματισμού (price cap) για κλήσεις προς τελικούς χρήστες στο δίκτυό της.  
 
  
Καθολική Υπηρεσία και δικαιώματα πελατών 
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Η «Καθολική Υπηρεσία» ορίζεται στο νόμο ως το «ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών συγκεκριμένης 
ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο για κάθε χρήστη στην ελληνική Επικράτεια ανεξάρτητα από 
τη γεωγραφική του θέση και υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών σε προσιτή τιμή». 
Σήμερα ο ΟΤΕ είναι ο μόνος πάροχος καθολικής υπηρεσίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις 
μεταβατικές διατάξεις του Νόμου ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να είναι πάροχος καθολικής υπηρεσίας έως 
ότου οι νέες ρυθμίσεις ενσωματωθούν πλήρως. 
 
Επιπλέον ως μέρος της καθολικής υπηρεσίας, η ΕΕΤΤ επιβάλλει σε όλους τους παρόχους 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διαδικασίας "opt out" να 
παρέχουν στον ΟΤΕ τα στοιχεία των πελατών τους ώστε να δημιουργηθεί ενιαίος κατάλογος, ως 
προβλέπεται και στο Νόμο. Οι πάροχοι υποχρεούνται επίσης να παράσχουν πληροφορίες για 
αριθμούς έκτακτης ανάγκης και να διευκολύνουν τη λειτουργία κλήσεων προς αυτούς τους 
αριθμούς. Τον Ιούλιο του 2007 η HOL υπέγραψε σύμβαση με τον ΟΤΕ στο πλαίσιο της 
υποχρέωσής της για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου ως προβλέπεται στις διατάξεις 
περί Καθολικής Υπηρεσίας. Στην εν λόγω σύμβαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τεχνικές ή άλλες, 
για την παράδοση των στοιχείων των πελατών της HOL στον ΟΤΕ υπό την ιδιότητά του ως 
παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας. Η διαδικασία που προβλέπεται στην εν λόγω σύμβαση έχει 
σήμερα ολοκληρωθεί. 
 
Φορητότητα  
 
Η φορητότητα επιτρέπει στους πελάτες να διατηρούν τον γεωγραφικό αριθμό που τους έχει 
χορηγηθεί όταν αλλάζουν παρόχους. Η υπηρεσία αυτή θεσπίστηκε στην Ελλάδα διά της 
αποφάσεως ΕΕΤΤ 254/71/31-05-2002 και τροποποιήθηκε το 2005 με την απόφαση 351/75/20-
05-2005. Η ΕΕΤΤ ενθάρρυνε τους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπηρεσία μέσω 
μηνυμάτων στα μέσα ενημέρωσης. Η φορητότητα αίρει ένα από τα βασικά εμπόδια που 
απέτρεπαν τους χρήστες από την αλλαγή παρόχου και έτσι ενισχύει τον ανταγωνισμό στην αγορά 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.  
 
Ανταγωνισμός  
 
Η Εταιρία υπέχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Οι ευρωπαϊκές διατάξεις περί ανταγωνισμού όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άμεση 
εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη. Στην Ελλάδα οι περί ανταγωνισμού διατάξεις προβλέπονται στο 
Νόμο 703/1977, «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου 
ανταγωνισμού», ως σήμερα ισχύει (ο Νόμος περί Ανταγωνισμού). Ο Νόμος περί ανταγωνισμού 
απαγορεύει μεταξύ άλλων (α) τον άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό προς καθορισμό είτε των τιμών 
αγοράς ή πωλήσεως είτε άλλων μη ευλόγων όρων συναλλαγής. (β) την καταχρηστική 
εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και (γ) την εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών στην αγορά 
μεταξύ ανταγωνιστών με σκοπό ή αποτέλεσμα την παρακώλυση του ανταγωνισμού. 
Επιπροσθέτως η Εταιρία θα υπόκειται στον διοικητικό έλεγχο της ΕΕΤΤ και της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών που έχουν την αρμοδιότητα της 
ρύθμισης του ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Στην ΕΕΤΤ έχει παραχωρηθεί η αρμοδιότητα για την 
επιβολή μέτρων ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά μπορεί ωστόσο 
να αιτηθεί την αρωγή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.   
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4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

4.1.1 Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης 
 
Αναφορικά με την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει 
ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης ενδέχεται να μην επαρκέσει για τις δραστηριότητες 
του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα μήνες καθώς η κάλυψη των αναγκών αυτών βασίζονται 
από μία σειρά παραγόντων/ροών που δεν εξαρτώνται μόνο από την Εταιρία. Συγκεκριμένα, η 
Εταιρία πιστεύει ότι θα καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης κατά τους επόμενους 12 
μήνες μεταξύ άλλων μέσω: 
 

1. της αναμενόμενης είσπραξης των εγκεκριμένων επιδοτήσεων των έργων που 
εντάσσονται σε πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στον Αναπτυξιακό Νόμο 
3299/2004, συνολικού ύψους € 33,7 εκατ. (βλ. κεφ. 3.5.7 Επενδύσεις)  

2. της είσπραξης χρεωστικού ΦΠΑ, συνολικού ύψους € 25 εκατ. 
3. της είσπραξης απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους € 7,5 εκατ. 
4. της επιτυχούς ολοκλήρωσης σύμβασης δανειοδότησης της θυγατρικής «Αττικές 

Τηλεπικοινωνίες» συνολικού ύψους € 11,3 εκατ. εκ του οποίου ποσό € 6,2 εκατ. θα 
χρησιμοποιηθεί προς ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. 

5. της επιτυχούς άντλησης των κεφαλαίων από την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
6. των προβλεπόμενων από την Εταιρία λειτουργικών ταμειακών ροών 

 
και με την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθεί το πρόγραμμα αποπληρωμής των υφιστάμενων 
δανείων του Ομίλου. Βλ. κεφ. 2 «Επενδυτικοί Κίνδυνοι - Η σύμβαση του κοινού ομολογιακού 
δανείου που σύναψε η Εταιρία την 23.10.2008 προβλέπει συγκεκριμένους όρους περί αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου που δεν ικανοποιούνται πλήρως». 
 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω ποσά δεν καταβληθεί εγκαίρως ή οι λειτουργικές 
ταμειακές ροές υπολείπονται σημαντικά των προβλεπόμενων, η Εταιρία θα επιδιώξει τη βελτίωση 
των όρων συνεργασίας με προμηθευτές ή/και την αναθεώρηση του επενδυτικού της πλάνου.  
Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν επαρκέσουν, η Εταιρία θα επιδιώξει την άντληση 
επιπρόσθετων δανειακών κεφαλαίων με την εγγύηση της Intracom Holdings. 
 
Βλ. κεφ. 2 «Επενδυτικοί Κίνδυνοι», κυρίως – «Η κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης 
βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων που δεν εξαρτώνται μόνο από την Εταιρία, συνεπώς το 
κεφάλαιο κίνησης ενδέχεται να μην επαρκέσει για τις δραστηριότητες του Ομίλου για τους 
επόμενους 12 μήνες ». 
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4.1.2 Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν και οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρία, παρουσιάζονται η 
Κεφαλαιακή διάρθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου σύμφωνα με τα 
στοιχεία των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων ισολογισμού 30.09.2008. 
 

Κεφαλαιακή Διάρθρωση του Ομίλου 
(σε χιλ. ευρώ) 30.09.2008 
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις  
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια με Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις 138.803  
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια άνευ Εγγυήσεων - Εξασφαλίσεων  
 Βραχυπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 4.920 

Α. Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 143.723 
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσμα Δάνεια με Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις 37.452 
Μακροπρόθεσμα Δάνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις  
Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 4.595 

Β. Σύνολο Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 42.047 

   
Ίδια Κεφάλαια Ομίλου   
Μετοχικό Κεφάλαιο 80.815 
Υπέρ το Άρτιον 4.685 

Λοιπά Αποθεματικά 9.230 

 Γ. Σύνολο Ίδια Κεφάλαια (1) 94.730 

Σύνολο (Α+Β+Γ) 280.500 
* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών ή σε εμφανιζόμενα ποσοστά οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή στοιχεία που συνέταξε η Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
1 Δεν περιλαμβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού “ Υπόλοιπο ζημιών εις νέον” ύψους €  108.003 χιλ. 
 
Όπως παρουσιάζεται και στον ανωτέρω πίνακα τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου την 30.09.2008, μη 
συμπεριλαμβανομένων των ζημιών εις νέον ανέρχονταν σε € 94.730 χιλ., ενώ μετά τις ζημίες εις 
νέον ανέρχονται σε € (13.272) χιλ. 

 
Σημειώνεται ότι η Εταιρία με 30/9/2008 είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια και ζημίες μετά από φόρους. 
Συνεπώς βάσει των οικονομικών καταστάσεων που θα συντάξει η Εταιρία με 31/12/2008 και σε 
περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναμένεται 
να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920.  

Σε περίπτωση που η Εταιρία κατορθώσει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρούσα αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του  
άρθρου 47 Κ.Ν. 2190/1920, βάσει του οποίου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας δεν 
πρέπει να είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου αυτής, η Διοίκηση της 
Εταιρίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο , σε συνέχεια της παρούσας αύξησης, να συγκαλέσει Γενική 
Συνέλευση με σκοπό την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών εις 
νέον, ώστε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας (όπως αυτό διαμορφωθεί με την 
ολοκλήρωση της αύξησης) να μην είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου 
αυτής. 
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Καθαρές Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 
(σε χιλ. ευρώ) 30.09.2008 
A. Ταμείο  12 
B. Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 7.457 
C. Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις (μετοχές ) 171 
D. Ρευστότητα (A)+(B)+(C)  7.640 
  
E. Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις (Εμπορικές απαιτήσεις, Λοιπές 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και αποθέματα) 85.091 
   
F. Βραχυπρόθεσμα δάνεια (138.803) 
G. Βραχυπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (4.920) 
H. Λοιπές τρέχουσες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Προμηθευτές, Βραχυπρόθεσμες 
προβλέψεις, Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις & Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) (119.626)  
I. Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (F)+(G)+(H) (263.349) 
  
J. Καθαρές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (I)-(E)-(D) (170.618) 
K. Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις (37.452) 
L. Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (4.595) 
N. Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (K)+(L) (42.047) 
  

Καθαρό χρέος (J)+(N) (212.665) 
* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών ή σε εμφανιζόμενα ποσοστά οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή στοιχεία που συνέταξε η Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
 

Από 30.09.2008 έως σήμερα δεν έχουν υπάρξει σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή 
διάρθρωση και στις καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, πέραν του 
ομολογιακόυ δανείου που σύναψε η Εταιρία τον Οκτώβριο 2008 ύψους € 144,5 εκατ. με το οποίο 
αναχρηματοδότησε μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (βλ. κεφ. «3.4 Σημαντικές 
Συμβάσεις»). 
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4.2 ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 
Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στις 12 Δεκεμβρίου 
2008, αποφασίστηκε τα συνολικά κεφάλαια ύψους μέχρι € 50.707.692,80 που θα αντληθούν 
μέσω της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να διατεθούν για την υλοποίηση επενδύσεων 
οργανικής ανάπτυξης, και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας, εφόσον αυτή τυχόν 
απαιτηθεί. Ειδικότερα τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:  
 
Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ποσά σε εκατ. €) 2009 2010 Σύνολο
Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης    

• Επενδύσεις Δικτύου κορμού  10.9 2.7 13.6 
• Επενδύσεις Δικτύου Πρόσβασης 5.2 1.0 6.2 
• Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Πληροφορικής 6.4 1.2 7.6 
• Λοιπές Επενδύσεις  11,0 5,1 16.1 

Σύνολο επενδύσεων οργανικής ανάπτυξης 33.5 10.0 43.5 
Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 6,5 0 6.5 
Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0.7 0 0.7 
Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ 40.7 10,0 50.7 
 
 
Σε περίπτωση που δεν αντληθεί το σύνολο των κεφαλαίων, η Εταιρία θα επανεξετάσει το ύψος 
των ποσών που θα διατεθεί για επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης, ανά κατηγορία, με γνώμονα τη 
στρατηγική ανάπτυξης του επενδυτικού πλάνου της. 
 
Οι επενδύσεις δικτύου κορμού περιλαμβάνουν υποδομές τεχνολογίας IP επόμενης γενιάς (Next 
Generation Network) οι οποίες βασίζονται στο υπό επέκταση εθνικό δίκτυο οπτικών ινών, 
αξιοποιώντας τους χώρους ευρυζωνικής πρόσβασης (φυσικές και απομακρυσμένες 
συνεγκαταστάσεις στα αστικά κέντρα του ΟΤΕ).  
 
Οι επενδύσεις δικτύου πρόσβασης περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό ευρυζωνικής πρόσβασης 
(DSLAMs) και την επέκταση του δικτύου ενσύρματης μετάδοσης τεχνολογιών METH,NSDH, 
CWDM. Επίσης σε αυτή την  κατηγορία εντάσσονται οι επενδύσεις για την ανάπτυξη λύσεων 
«οπτικών ινών στο κτίριο» (Fibre to the Building ή FTTB) που απευθύνονται κυρίως σε εταιρικούς 
πελάτες. 
 
Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε καινοτόμες υπηρεσίες, όπως 
IPTV και VOD, και σε παροχή υπηρεσιών πολυμέσων (συνδυασμό υπηρεσιών τηλεφωνίας, 
δεδομένων και εικόνας). 
  
Οι επενδύσεις σε συστήματα πληροφορικής αναβαθμίζουν ολόκληρη την υποδομή 
μηχανογράφησης της Εταιρίας με κύρια έμφαση στους παρακάτω τομείς:   
 

• Τομέας Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Business Support Systems), με συστήματα 
διαχείρισης πελατών (CRM) και χρέωσης (Billing) για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών.  

• Τομέας Λειτουργικής υποστήριξης (Operation Support Systems) με συστήματα 
διαχείρισης (NMS) για τη βέλτιστη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών δικτύου.  

• Τομέας Εταιρικής υποστήριξης (Enterprise Support Systems), με συστήματα που 
υποστηρίζουν τους εσωτερικούς πελάτες της Εταιρίας.  

• Τομέας Ασφάλειας (Security Support Systems), με συστήματα που εξασφαλίζουν τα 
δεδομένα των πελατών της Εταιρίας και συμβατότητα με τις αρχές προστασίας 
δεδομένων.  

Οι παραπάνω αναφερθείσες επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης θα έχουν ως αποτέλεσμα την:  
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• περαιτέρω επέκταση του δικτύου κορμού της και κατάλληλη διαστασιοποίηση και 

παραμετροποίησή του 
• περαιτέρω επέκταση των παρεχόμενων από την Εταιρία υπηρεσιών διαδικτύου και 

υπηρεσιών φωνής 
• περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών πολυμέσων μέσω της εμπορικής διαθεσιμότητας 

του φωνητικού της δικτύου, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία “επόμενης γενιάς” (Next 
Generation Networks) και αποτελείται από τηλεφωνικό κέντρο μεγάλης αξιοπιστίας 
(carrier grade telephony switch), ακολουθώντας την αρχιτεκτονική IMS 

• παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών δεδομένων φωνής και βίντεο με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών triple – play (IPTV και VOD) 

• ανάπτυξη εταιρικού πελατολογίου,  και συνεργασίας ακόμη και με εγχώριους και διεθνείς 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων «οπτικών ινών στο 
κτίριο» (Fibre to the Building ή FTTB). 

 
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται να ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγορά σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και τις αποφάσεις  
25/17.07.2008 του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν,   
σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη 
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της 
Εταιρίας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α. 
 
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται ότι για τροποποιήσεις του προορισμού των νέων 
κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό 
κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 
 
Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που 
σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3340/2005 και της  απόφασης 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως 
εκάστοτε ισχύουν.  
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4.3 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 12.12.2008, 
αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού 
των € 26.938.461,80 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων της σε αναλογία 1 νέα προς 3 παλαιές μετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν 31.692.308  νέες 
ονομαστικές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας € 0,85 η κάθε μία για κάθε 
μία Νέα Μετοχή, εφαρμοζόμενου του άρθρου 13α του Κ.Ν.2190/1920, για την περίπτωση μερικής 
κάλυψης του ποσού της αύξησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών 
και της Τιμής Διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την 
Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 
Ειδικά ως προς την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το 
Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει, να την ορίσει εντός χρονικού 
διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αποφάσισε επίσης, η τιμή διάθεσης 
των νέων μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο 
αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.  
Το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 03/02/2009 συνεδρίαση του αποφάσισε τον καθορισμό της τιμής 
διάθεσης των νέων μετοχών σε  € 1,60 ανά μετοχή. 
Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέλθει έως 
στο ποσό των €50.707.692,80. Από το ποσό αυτό, ποσό € 23.769.231,00 θα αχθεί σε πίστωση 
του λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».  
 
Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν: 
(i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων 

Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία 
αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (στο εξής οι «Δικαιούχοι Μέτοχοι»), η οποία 
θα αποφασιστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εφόσον 
διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και 

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν 
λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.  

 
• Να ορισθεί προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για την άσκηση του δικαιώματος 

προτίμησης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, η έναρξη και η λήξη της οποίας 
καθώς και η σχετική διαδικασία να ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 
Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν 
δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.. Προϋπόθεση για την άσκηση του 
δικαιώματος προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Οι ασκήσαντες 
το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ εάν ο 
αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των 
προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των 
Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση 
της ζήτησης.  
 
Τυχόν δε μετοχές που δε θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατεθούν ελεύθερα 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την απόλυτη αυτού κρίση, με απόφασή του κατ’ 
άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, στην τιμή διάθεσης.  
 
Ως προς την προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η προθεσμία να 
διαρκεί μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την 
οποία προσδιορίζεται η Τιμή Διάθεσης και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να 
συγκεκριμενοποιήσει την προθεσμία αυτή καθώς και να την παρατείνει κατά ένα (1) ακόμη μήνα, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Συνοπτικά οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 95.076.924 
ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:   
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων σε αναλογία 1 νέα για κάθε 3 παλαιές 

έως 
31.692.308   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  έως  
126.769.232 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ € 0, 85 
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ € 1,60 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  έως € 

50.707.692,80 
 
Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2008 και εφεξής, εφόσον η 
οικεία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος 
για τη χρήση αυτή.  
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4.4  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές ονομαστικές, διαπραγματεύονται στην Αγορά της 
Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των 
διατάξεων του  Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρίας. Δεν υπάρχουν  περισσότερες 
κατηγορίες μετοχών. 
 
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της HOL είναι 
GRS 420003006.  Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών 
είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Λεωφ. 
Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα. Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται σε Ευρώ. 
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άϋλης κοινής μετοχής.  
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς 
ούτε και ρήτρες μετατροπής. 
 
Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της με την PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε..  
 
Μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε από την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.12.2008, οι μετοχές της Εταιρίας θα ανέρχονται 
σε 126.769.232 κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,85 εκάστη.  
Η Εταιρία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων της, μέσω της 
Ε.Χ.Α.Ε. τις νέες μετοχές. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο που θα πιστωθούν οι νέες μετοχές 
στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων θα δημοσιευτεί εγκαίρως στον τύπο.  

 

Δικαιώματα Μετόχων    
Γενικά 
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι Ονομαστικές [ΦΕΚ ΤΑΕ &ΕΠΕ 3301/9.6.1998], αδιαίρετες, 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και άϋλες, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 
2396/1996, ως ισχύει, και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως χρόνος έκδοσης των 
μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη 
Εταιρία (Ε.Χ.Α.Ε.) ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, που τυχόν θα ορισθεί νόμιμα, για το σκοπό 
αυτό. Μέτοχος της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος  στο μητρώο αξιών της Ε.Χ.Α.Ε., ως 
ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ή οποιασδήποτε 
άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά Νόμο στο μέλλον . 
Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του σύμφωνα 
με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. 
 
Δικαίωμα Μερίσματος: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α ΚΝ 2190/20, όπως 
ισχύει, η διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
α) Το ένα εικοστό (1/20) κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση 
αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν τα τακτικό αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) 
τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. 
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που 
προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967  
γ) Το υπόλοιπο, που απομένει, διατίθεται κατά τον τρόπο που ορίζει το καταστατικό ή οι 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
Το προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται, μόνον εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία από την τελευταία ημέρα του έτους στο 
οποίο έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τη διανομή τους παραγράφονται υπέρ του 
ελληνικού Δημοσίου.  
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Δικαιώματα ψήφου: Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους 
μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται 
υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική 
Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τράπεζα, σχετική βεβαίωση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση οποιασδήποτε 
άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά Νόμο που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω 
ανώνυμης εταιρίας, από την οποία να προκύπτουν οι μετοχές τους που τους παρέχουν το 
δικαίωμα αυτό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να 
αντιπροσωπευθούν σε αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με σχετικό 
πληρεξούσιο έγγραφο. Η ως άνω βεβαίωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ή η βεβαίωση 
που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των 
αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τη διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω, μπορούν 
να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της. 
Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή 
στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή 
στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών 
ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η 
συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με 
τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα 
σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 
πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
 
Δικαιώματα προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται 
με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται 
δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων 
κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 
Εφόσον η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα 
ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης είναι διαφορετικά 
μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες 
αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων 
κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην 
οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να 
καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των, κατά το χρόνο της έκδοσης, μετόχων της Εταιρίας. Για 
να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική 
Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή 
την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται 
για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης:  
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 
Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, εξαιτίας της παρόδου του οριζομένου στο Καταστατικό 
χρόνου διάρκειας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν 
εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην 
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περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του 
Κ.Ν. 2190/1920, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη 
λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ή 
τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της 
εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη 
Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. 
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 
Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα 
καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο 
και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. 
Επίσης, δημοσιεύουν ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ του 
Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης. 
Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης 
αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 
 
Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση 
των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 
 
Δικαιώματα μειοψηφίας : 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας και το Κ.Ν. 2190/1920, τα σημαντικότερα δικαιώματα 
μειοψηφίας είναι τα εξής:  
 
1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν 
συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την 
επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες 
της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο 
χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 
 
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής 
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα 
πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να 
ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την κατωτέρω παρ. 3 και να 
προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της 
Εταιρίας. 
 
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη 
λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, 
ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η 
οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της 
αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν 
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν 
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δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 
και 28 του Κ.Ν. 2190/20. 
 
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, 
στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη 
Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν 
σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε 
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 
μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20. 
 
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της 
προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 
Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 
κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 
μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 
 
Διαπραγματευσιμότητα των μετοχών 
 
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Σύμφωνα με  τη παρ. 1.10 της 
ενότητας 2 του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μονάδα διαπραγμάτευσης είναι 
ο άϋλος τίτλος μίας (1) μετοχής. 
 
Προτάσεις εξαγοράς 
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι εξ όσων γνωρίζει, δεν υπάρχουν δεσμευτικές προτάσεις 
εξαγοράς ή/ και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης των μετοχών. 
 
Φορολογία Μερισμάτων  
 

Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο ονομαστικός συντελεστής 
φορολογίας εισοδήματος των κερδών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών στη χρήση 2005 ήταν 
32%, στη χρήση 2006 ήταν 29%, ενώ για τη χρήση 2007 οι ανώνυμες εταιρίες εισηγμένες στο 
Χ.Α., βαρύνονται με φόρο 25% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε 
διανομή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 «Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3697/2008, για τις χρήσεις 2008 και 
2009 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος είναι 25% και προβλέπεται σταδιακή μείωση, κατά 
μία μονάδα ανά έτος. Έτσι ορίστηκε σε 24% για τη χρήση 2010, σε 23% για τη χρήση 2011, σε 
22% για τη χρήση 2012, σε 21% για τη χρήση 2013 και, τέλος, σε 20% για τις χρήσεις που 
αρχίζουν από 1.1.2014 και εφεξής. 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία,  για μερίσματα η διανομή των οποίων 
εγκρίθηκε από Γενικές Συνελεύσεις μέχρι την 31.12.2008, ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική 
υποχρέωση στην Ελλάδα επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. Για μερίσματα, όμως, 
που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις μετά την 01.01.2009 επιβάλλεται αυτοτελής 
φορολόγηση των μερισμάτων ή προμερισμάτων που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα ή 
νομικά πρόσωπα με συντελεστή 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία 
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και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο 
πάνω εισοδήματα. Με σχετική εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι στο φόρο μερίσματος υποβάλλεται η 
διανομή ή κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων που γίνεται με 
απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται μετά την 24.09.2008. 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του 
Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. 
 
Φορολογία της Πώλησης Μετοχών 
 
Ο φόρος ή οι φόροι που επιβάλλονται εξ αιτίας της πώλησης εισηγμένων μετοχών 
διαφοροποιούνται με κριτήριο τον χρόνο που αποκτήθηκαν οι πωλούμενες μετοχές. Έτσι: 
 
(α) Μετοχές που αποκτώνται από την 1η Απριλίου 2009 και μετά  
 
Επιβάλλεται φόρος αυτοτελώς με συντελεστή 10% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα από την πώληση μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες μετοχές αποκτώνται από την 1η 
Απριλίου 2009 και μετά. Το κέρδος από την πώληση υπολογίζεται με αφαίρεση του κόστους 
κτήσης των  μετοχών από την τιμή πώλησής τους. Ως κόστος κτήσης των μετοχών λαμβάνεται η 
μέση τιμή απόκτησης αυτών. Σε περίπτωση πραγματοποίησης περισσότερων της μίας 
συναλλαγών επί μετοχών της Εταιρίας, θεωρείται ότι η πώλησή τους λαμβάνει χώρα με την 
χρονολογική σειρά που αποκτήθηκαν. Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των μετοχών. Εάν ο 
πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής που τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αλλοδαπή επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία στην 
Ελλάδα, με την καταβολή του 10% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του πωλητή γι’ αυτά τα 
εισοδήματα. Εάν ο πωλητής είναι επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής που τηρεί βιβλία Γ’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού· σε 
περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεματικού τα 
κέρδη από την πώληση των μετοχών υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος με τις γενικές διατάξεις 
και από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει το ήδη καταβληθέν 10%. Ειδικότερες διατάξεις υπάρχουν 
για την μεταχείριση της ζημίας που ενδεχομένως να προκύψει από την πώληση των πιο πάνω 
μετοχών. 
 
(β) Μετοχές που αποκτώνται μέχρι 31 Μαρτίου 2009 
 
Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5‰) στην πώληση μετοχών της Εταιρίας, οι 
οποίες μετοχές αποκτώνται μέχρι την 31 Μαρτίου 2009. Ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας 
πώλησης και βαρύνει τον πωλητή των μετοχών, επιβάλλεται δε και στις χρηματιστηριακές και στις 
εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις των εν λόγω μετοχών. 
 
Παράλληλα, το κέρδος από την πώληση των ανωτέρω μετοχών απαλλάσσεται από τον φόρο 
εισοδήματος όταν ο πωλητής δεν υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Εάν ο πωλητής των ανωτέρω μετοχών τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. η επιβολή του φόρου εισοδήματος αναβάλλεται εφόσον ο πωλητής εμφανίζει τα κέρδη 
αυτά σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό τον συμψηφισμό τυχόν ζημιών που θα 
προκύψουν στο μέλλον από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών· 
σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεματικού ή 
διάλυσης της επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη από την πώληση των μετοχών υποβάλλονται σε 
φόρο εισοδήματος κατ’ εκείνο τον χρόνο με τις γενικές διατάξεις. 
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4.5 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

11/02/09 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

12/02/09 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων 
προτίμησης 

13/02/09 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου 

13/02/09 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της 
Ε.Κ., του Χ.Α. και των Συμβούλων) 

13/02/09 
Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων 
προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή 
μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων 

17/02/09 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης  

23/02/09 Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

23/02/09 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 
03/03/09 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 
09/03/09 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 
11/03/09 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών 
19/03/09 Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. 
24/03/09 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους 
παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 
μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α., η οποία παρέχεται μετά την υποβολή από 
την Εταιρία και τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του Χ.Α. σειράς δικαιολογητικών. 
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4.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ  
 
Αποκοπή Δικαιώματος 
 
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 
εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο 
επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.  
 
Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης 
 
Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.12.2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 8 του Κ.Ν.2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρίας, για την άσκηση του 
δικαιώματος προτίμησης επί των κοινών μετοχών, ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.  
 
Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε 
τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με το νόμο. 
 
Το σύνολο των νέων κοινών μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
κοινών μετόχων, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η 
οποία θα αποφασιστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας.  
 
Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το 
Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο. Το δικαίωμα 
προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης. 
Η σχετική Ανακοίνωση Πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.  
 
Προκειμένου να υπολογισθεί πόσες νέες κοινές μετοχές μπορεί να αγοράσει ο κάτοχος 
δικαιωμάτων προτίμησης, πρέπει να πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των δικαιωμάτων προτίμησης 
με το κλάσμα 1/3 και να αγνοείται το δεκαδικό μέρος του πολλαπλασιασμού, διότι κλάσματα 
μετοχών δεν θα εκδοθούν. Π.χ. ο κάτοχος 100 δικαιωμάτων προτίμησης μπορεί να αποκτήσει 
100 Χ 1/3 = 33 νέες μετοχές, συνεπώς πρέπει να καταβάλλει € 52,8.  
 
Ο μέγιστος αριθμός νέων μετοχών που μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων 
προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Στο 
προαναφερθέν παράδειγμα ο επενδυτής που κατέχει και ασκεί 100 δικαιώματα προτίμησης δεν 
μπορεί να αποκτήσει άνω των 33 νέων μετοχών, εκτός εάν ασκήσει και το δικαίωμα 
προεγγραφής. 
 
Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως 
συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή και δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την 
εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών. 
Σημειώνεται ότι ο κάτοχος μίας (1) κοινής μετοχής της Εταιρίας, ή ενός δικαιώματος προτίμησης 
δεν μπορεί να εγγραφεί για νέες μετοχές της Εταιρίας. 
 
Τα δικαιώματα προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. κατά τις ημερομηνίες που θα 
ανακοινωθούν στον Τύπο. 
 
Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα 
από τον Κανονισμό του Χ.Α. μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
αποκοπής. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος 
προτίμησης θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο 
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της 
εταιρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του 
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τύπου. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθόλη 
την περίοδο άσκησης και μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου 
άσκησής τους. 
 
Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα 
της Alpha Bank, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων 
(Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της 
Alpha Bank (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). 
 
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα 
αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. 
 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων μέσω της Alpha Bank oι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα 
τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε. ,πρώην Κ.Α.Α.) και την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της 
συνολικής τιμής εκδόσεως  των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα 
προτίμησης.  
 
Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank, οι 
κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: 
α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, 
την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για 
άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του 
λογαριασμού τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α), αν οι μετοχές 
τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). 
β)  Να δηλώσουν  κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ.,  
τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και  τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού 
αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. 
γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την αύξηση αυτή, τη 
συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμά τους 
προτίμησης. 
 
Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει 
ανοιχθεί ειδικά για την αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο 
μέτοχος στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσηςτων νέων μετοχών που 
αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του 
ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.  
 
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με 
βάση τα στοιχεία ΣΑΤ ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των 
εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. 
 
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική 
απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. 
 
Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 
εγγραφών, παραγράφονται. 
 
Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και 
πίστωσης των νέων μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής 
επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε. ή Τράπεζα που 
συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΧΑΕ Α.Ε.  
 
Η κατανομή των νέων μετοχών στους επενδυτές δεν εξαρτάται από ποια Τράπεζα/ΑΧΕΠΕΥ 
υποβλήθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής. 
 
Δικαίωμα Προεγγραφής 
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Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν 
δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. Προϋπόθεση για την άσκηση του 
δικαιώματος προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.Δεν υπάρχει 
ανώτατος αριθμός μετοχών αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής.   
 
Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος 
Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της Alpha Bank, είτε μέσω των χειριστών των 
λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή Τραπέζης) 
είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Βαnk (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να 
προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους). 
 
Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα γίνεται με έγγραφη δήλωση η οποία θα 
υποβάλλεται στα καταστήματα της Alpha Bank και θα συνοδεύεται με ανέκκλητη εντολή του 
προεγγραφόμενου μετόχου για δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που θα τηρεί ο μέτοχος στην 
Alpha Bank κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες 
ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής και παράλληλη ανέκκλητη εντολή του προς την ALPHA BANK 
να προβεί, κατά την ημέρα ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματός του, σε 
χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών που 
τελικώς θα διατεθούν στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω 
ειδικού λογαριασμού της αύξησης. 
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα 
λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι 
διαπραγματεύσιμη.  
 
Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, 
ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης 
των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό 
των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη 
εξάντληση της ζήτησης.  
 
Ο ακριβής αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες Δικαίωμα 
Προεγγραφής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας με βάση τα διαλαμβανόμενα στην 
ανωτέρω ενότητα 4.3 «Όροι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου. Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων 
Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής. 
 
Δεν είναι γνωστό στη διοίκηση της Εταιρίας εάν μεγάλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών της οργάνων προτίθενται να εγγραφούν στη παρούσα αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από 
το 5% των προσφερόμενων νέων μετοχών, με εξαίρεση τον βασικό μετόχό της INTRACOM 
HOLDINGS, που δήλωσε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ότι μέχρι την 
ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρίας καθώς και κατά το 
χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, 
ενδέχεται να μειώσει το ποσοστό της σε περίπτωση συμφωνίας με ενδιαφερόμενο επενδυτή.  
 
Κάλυψη / Δυνατότητα υπαναχώρησης  
 
Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων 
μετοχών μέσω του Ηλεκτρονικού Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 
16 του Ν. 3401/2005, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση νέων μετοχών δύνανται 
να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος.  
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Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας και τη 
σχετική καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για 
οποιαδήποτε λόγο. 
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4.7 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 
Η μέτοχος ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατά την ημερομηνία του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου κατείχε άμεσα και έμμεσα συνολικό ποσοστό 84,17% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Hellas Online και ταυτόχρονα μετέχει, δια των οριζομένων από αυτήν 
μελών, στη διοίκηση της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο ποσοστό διασποράς των 
μετοχών της Hellas Online  δήλωσε προς τη Γενική Συνέλευση δια των παρευρισκομένων 
εκπροσώπων της ότι μέχρι την ολοκλήρωση της εξεταζόμενης αύξησης και την εισαγωγή των 
νέων μετοχών της Εταιρίας καθώς και κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την 
έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ενδέχεται να μειώσει το ποσοστό της σε περίπτωση 
επίτευξης συμφωνίας με ενδιαφερόμενο επενδυτή. 
 
Συγκεκριμένα, σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων της, η INTRACOM HOLDINGS, ως 
βασική μέτοχος της HELLAS ONLINE, δηλώνει ότι προτίθεται να ασκήσει τα αναλογούντα στο 
ποσοστό συμμετοχής της δικαιώματα προτίμησης, εκτός εάν τυχόν επιτευχθεί συμφωνία με 
ενδιαφερόμενο επενδυτή, όπου τα αντίστοιχα δικαιώματα θα ασκηθούν από αυτόν. 
  

 

4.8 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση κατόχων κοινών ονομαστικών 
μετοχών, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μετά την ολοκλήρωση 
της παρούσας αύξησης, έχοντας λάβει την παραδοχή ότι όλοι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν εξ 
ολοκλήρου τα δικαιώματά τους.  
 

 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (ημερομηνία του  
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (σενάριο πλήρους κάλυψης) 

 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου 

 

Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 76.610.514 80,58% 80.028.114 84,17% 102.147.352 80,58% 106.704.152 84,17% 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.417.600 3,59% 0 0,00% 4.556.800 3,59% 0 0,00% 
VESBOCHICO 
TRADING CO 
LIMITED 3.233.205 3,40% 3.233.205 3,40% 4.310.940 3,40% 4.310.940 3,40% 
Λοιποί μέτοχοι 
(<2%) 11.815.605 12,43% 11.815.605 12,43% 15.754.140 12,43% 15.754.140 12,43% 

Σύνολο 95.076.924 100,00% 95.076.924 100,00% 126.769.232 100,00% 126.769.232 100,00% 
*Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 
 
Σε περίπτωση που μόνο ο βασικός μέτοχος INΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ασκήσει πλήρως 
τα δικαιώματά του, η μετοχική σύνθεση των κοινών ονομαστικάν μετοχών μετά την ολοκλήρωση 
της παρούσας αύξησης θα έχει ως εξής: 
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (ημερομηνία του  
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ (σενάριο μερικής κάλυψης) 

  ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου 

  

Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 76.610.514 80,58% 80.028.114 84,17% 102.147.352 84,69% 105.564.952 87,52% 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.417.600 3,59% 0 0,00% 3.417.600 2,83% 0 0,00% 
VESBOCHICO 
TRADING CO 
LIMITED 3.233.205 3,40% 3.233.205 3,40% 3.233.205 2,68% 3.233.205 2,68% 
Λοιποί μέτοχοι 
(<2%) 11.815.605 12,43% 11.815.605 12,43% 11.815.605 9,80% 11.815.605 9,80% 

Σύνολο 95.076.924 100,00% 95.076.924 100,00% 120.613.762 100,00% 120.613.762 100,00% 
*Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 
 
Σημειώνεται ότι, τα παραπάνω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που 
πιθανότατα να μην απεικονίζουν την πραγματικότητα. Για οποιαδήποτε αλλαγή, θα υπάρξει 
σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται. 
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4.9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  
 
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, εισφορά υπέρ της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, δικαιώματα Χ.Α. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., τέλος υπέρ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παροχή δικτύου πιστωτικού ιδρύματος για την άσκηση των 
δικαιωμάτων προτίμησης, εκτύπωση και διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις στον 
Τύπο, κ.α.) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό ύψους €  645 χιλ. περίπου.  
 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται ανά  είδος οι δαπάνες έκδοσης. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ   

Αμοιβή Συμβούλου Έκδοσης 60.000,00 
Αμοιβή Alpha Bank για τη διάθεση του δικτύου για την αύξηση 5.000,00 
Αμοιβές ορκωτών και νομικών ελεγκτών 160.000,00 
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και εισφορά υπέρ Επιτροπής 
ανταγωνισμού 296.323,08 

Τέλος εξέτασης Ενημερωτικού Δελτίου και πόρος υπέρ Επιτροπής  
Κεφαλαιαγοράς 18.333,54 

Πόρος υπέρ Χ.Α. 50.707,69 
Δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε. 44.853,85 
Λοιπές δαπάνες 10.000,00 
Σύνολο εκτιμώμενων δαπανών 645.218,16 
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4.10 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  
 
Η Alpha Bank θα λάβει αμοιβές ως Σύμβουλος Έκδοσης καθώς και για τη διάθεση του δικτύου 
της για τη διενέργεια της αύξησης (βλέπε Κεφ. 4.9 «Δαπάνες Έκδοσης»). Επιπλέον, υφίστανται 
συναλλαγές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί στα πλαίσια της συνήθους 
συναλλακτικής δραστηριότητας της Εταιρίας με εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank, οι κυριότερες 
των οποίων είναι οι ακόλουθες: α) συμβάσεις  πίστωσης με ανοιχτούς αλληλόχρεους 
λογαριασμούς και έκδοσης εγγυητικών επιστολών β) σύμβαση για την έκδοση ομολογιακού 
δανείου. Σημειώνεται ότι εντός του έτους 2008, η Alpha Bank είχε αναλάβει το ρόλο του 
Συμβούλου για τη συγχώνευση της Εταιρίας με την UNIBRAIN  και διενήργησε την αποτίμηση 
των εταιριών HOL και UNIBRAIN για την εν λόγω συγχώνευση. 
 
Επιπλέον, η Alpha Bank και οι συνδεδεμένες εταιρίες δεν έχουν οποιαδήποτε συμφωνία με το 
βασικό μέτοχο της Εταιρίας  ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, πλην 
ενδεχόμενων δανειοληπτικών και χρηματιστηριακών συμβάσεων μέσω των οποίων διενεργούνται 
τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές. 
 
Τέλος, η Alpha Bank δεν κατέχει (έως την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου) μετοχές της Εταιρίας καθώς και μετοχές της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, βασικού μετόχου της Εταιρίας. 
 
Πέραν των ανωτέρω, η  Alpha Bank ως Σύμβουλος Έκδοσης, καθώς και τα πρόσωπα που 
ενεργούν για λογαριασμό του, δηλώνουν ότι δεν έχουν συμφέροντα τα οποία δύνανται να 
επηρεάσουν την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 
 

 


