
 

  

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
 

ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 
«HELLAS ONLINE» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
21.12.2010 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα 
αυξηθεί κατά  € 9.332.704,20, εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως, με την έκδοση και διάθεση 31.109.014 νέων 
κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία και τιμή διάθεσης € 1,15 

η καθεμία,  σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς 5 παλαιές 

Για την παρούσα αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως, υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που 
αφορούν στη διάθεση των τυχών αδιάθετων νέων μετοχών, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το 
άρθρο 13α παρ.1 του K.N. 2190/1920. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσο 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. 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

   

 

 

Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 26η Οκτωβρίου 2011 
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11..  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (εφεξής η 
«Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») της εταιρίας «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE»  (εφεξής «HOL» ή η «Εταιρία») με Δημόσια Προσφορά 
υπέρ των παλαιών μετόχων της και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς 
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).  

 

Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Συνεπώς κάθε επενδυτής θα 
πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο 
σύνολό του. 

 

Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται 
ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης 
μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα 
πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε μετάφρασής 
του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη 
μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν 
διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού 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 στην κάλυψη των αναγκών 
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τους όρους της παρούσας αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα καθώς και πληροφορίες για την Εταιρία όπως την 
επιχειρηματική δραστηριότητα και το ιστορικό, τη διοίκηση, τη μετοχική σύνθεση, το μετοχικό κεφάλαιο και το 
καταστατικό, τις μετοχές, τις τάσεις και τις προοπτικές, τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της 
HOL και της θυγατρικής της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής “o Όμιλος”) 1, τις συναλλαγές με 
συνδεόμενα μέρη καθώς και καταγραφή των εγγράφων που είναι στη διάθεση του κοινού.  

 

1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

 

Η Εταιρία διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καλύπτοντας 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. Επιπλέον, προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες ένα 
ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων, όπως σύνδεση στο διαδίκτυο, υπηρεσίες τηλεφωνίας μισθωμένες 
                                                
1 Σημειώνεται ότι αναφορικά με τις χρήσεις 2008 και 2009 συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η εταιρία 
Unibrain Inc. η οποία όμως πωλήθηκε την 1η Μαρτίου 2010.   
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γραμμές, υπηρεσίες MPLS VPN και Data Center, καθώς και υπηρεσίες χονδρικής σε άλλους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

 

Η Εταιρία επίσης παρέχει στη Vodafone ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεφωνίας χονδρικώς. Επιπρόσθετα, στα 
πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με τη Vodafone διατίθενται στην αγορά  συνδυαστικά προϊόντα πακέτων 
σταθερής τηλεφωνίας, internet και κινητής τηλεφωνίας σε οικιακούς πελάτες. προσφέροντας παράλληλα 
σημαντικό οικονομικό όφελος και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, εκμεταλλευόμενη το εκτεταμένο δίκτυο 
πωλήσεων της Vodafone. 

 

Σύντομο Ιστορικό 

 

H Εταιρία  προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση της «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από τη 
«ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής «UNIBRAIN»), η οποία ακολούθως μετονομάστηκε σε 
«HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». H συγχώνευση των εταιριών 
UNIBRAIN και HOL (προ συγχώνευσης) εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-5397/2008 απόφασης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στις 07.05.2008 (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2710/09.05.2008).  

 

Το Μάρτιο του 2009, η Εταιρία ολοκλήρωσε με επιτυχία  την αύξηση του  μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή 
μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και τιμή διάθεσης € 1,60 ανά μετοχή, από 
την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους € 50.707.692,80. Η διαπραγμάτευση των 31.692.308 νέων 
κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση ξεκίνησε την 27.03.2009.  

 

Το Σεπτέμβριο του 2009 η Εταιρία ολοκλήρωσε την κατασκευή του εθνικού της δικτύου κορμού. Πρόκειται για 
πανελλαδικό δίκτυο με προστασία μέσω πολλαπλών εναλλακτικών οδεύσεων και με χωρητικότητα 400 Gbps, το 
οποίο βασίζεται στην τεχνολογία Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), επιτρέποντας τη διασύνδεση 
πολλών κόμβων ευρυζωνικής πρόσβασης στο δίκτυο κορμού της Εταιρίας σε ένα μήκος κύματος χωρητικότητας 
10 Gbps, πολλαπλασιάζοντας έτσι το πλήθος των χρηστών που είναι δυνατόν να συνδεθούν στο δίκτυο και 
παρέχοντας την ευελιξία να εφαρμόζονται δυναμικά αλλαγές και επεκτάσεις στην τοπολογία του δικτύου 
καλύπτοντας τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες για μεγαλύτερες ταχύτητες ή χωρητικότητα. 

 

Το δίκτυο οπτικών ινών της Εταιρίας είναι μεγαλύτερο από 4.000 χλμ. πανελλαδικά. Μέσω των σημείων 
παρουσίας/κάλυψης συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης στην αδεσμοποίητη πρόσβαση στον 
τοπικό βρόγχο (ΑΠΤΒ), η Εταιρία προσφέρει υψηλή κάλυψη στις μητροπολιτικές περιοχές των δύο μεγαλύτερων 
πόλεων της Ελλάδας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και σημαντική κάλυψη στον πληθυσμό της υπόλοιπης 
Ελλάδας.  

 

Τον Οκτώβριο του 2009 η Εταιρία και η Vodafone υπέγραψαν δύο νέες εμπορικές συμβάσεις συνεργασίας (βλπ. 
αναλυτικά στο Κεφ. 3.4.3 «Συμβάσεις Συνεργασίας με τη Vodafone»). Από το Νοέμβριο του 2009 η HOL στο 
πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τη Vodafone  και των ως άνω νέων εμπορικών συμβάσεων, ξεκίνησε 
τη διάθεση ευρείας γκάμας συνδυαστικών πακέτων σταθερής τηλεφωνίας, internet και κινητής τηλεφωνίας σε 
οικιακούς πελάτες προσφέροντας παράλληλα σημαντικό οικονομικό όφελος και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης 
εκμεταλλευόμενη το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων της Vodafone. 
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Δυνάμει της συνεργασίας της Εταιρίας με  τη Vodafone και της από 16.12.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων των δύο εταιριών, η Vodafone εισέφερε στην Εταιρία τον κλάδο της που αφορά στο 
δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και 
ευρυζωνικών υπηρεσιών (DSL) (σχετική εγκριτική απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-13060/28.12.2009 Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 14.811/2009).  

Στις 2 Φεβρουαρίου 2010 ολοκληρώθηκε η ως άνω εισφορά με την πίστωση και έναρξη διαπραγμάτευσης στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών των 28.775.838 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από 
την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, λόγω της εισφοράς και απορρόφησης του εν λόγω κλάδου. Δικαιούχος 
των ως άνω νέων μετοχών της Εταιρίας ήταν η εισφέρουσα Vodafone, η οποία κατέστη μέτοχος της Εταιρίας με 
ποσοστό συμμετοχής 18,5% του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Στις αρχές Μαρτίου 2010 η Εταιρία προέβη στην πώληση της 100% θυγατρικής της Unibrain Inc. 

 

Με την από 9.9.2011 συνεδρίαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίστηκε η έναρξη της 
διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής της κατά 100% «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/72. Ως ημερομηνία 
σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.6.2011. Από την εν λόγω συγχώνευση δεν θα 
εκδοθούν νέες μετοχές της ΗΟL καθόσον η απορροφώσα κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της 
απορροφώμενης.   

 

1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ  

Οι σημαντικότερες τάσεις που αφορούν στον Όμιλο από τη λήξη της περιόδου 30.6.2011 έως και σήμερα έχουν 
ως εξής: 

Η αυξητική τάση του κύκλου εργασιών που παρουσιάστηκε στο α΄εξάμηνο του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, φαίνεται να συνεχίζεται και στην παρούσα φάση, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
του πελατολογίου και της δραστηριότητας της Εταιρίας, ενώ οι τιμές πώλησης παροχής υπηρεσιών 
διατηρούνται στα ίδια επίπεδα. 

Παράλληλα, το κόστος του Ομίλου εμφανίζεται αυξημένο λόγω της αύξησης του πελατολογίου και της 
δραστηριότητας της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω κόστος αφορά σε τηλεπικοινωνιακά κόστη, επισκευές 
και συντηρήσεις, αμοιβές και έξοδα προσωπικού κ.α.. 

Σε αντίθεση με την αύξηση του κύκλου εργασιών το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων εμφανίζεται μειωμένο 
κυρίως λόγω της συνεχούς βελτίωσης των εισπρακτικών μηχανισμών του Ομίλου. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις 
(προμηθευτές κεφαλαιουχικών δαπανών και λειτουργικών εξόδων) του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένες. 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας δεν υπάρχει κάποια γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή 
γεγονός που ευλόγως να αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρίας για την τρέχουσα 
χρήση. Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προοπτικές της Εταιρίας, θετικά ή αρνητικά, 
αναλύονται στο κεφάλαιο 2 «Παράγοντες Κινδύνων». 
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1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από εννέα (9) μέλη εκ των οποίων δύο Μέλη, οι κ.κ. Γλαύκος 
Περσιάνης  και Γ. Κολιαστάσης, έχουν διορισθεί από τη μέτοχο Vodafone, σύμφωνα με τα  άρθρα 18 παρ. 3 και 
4 του Κ.Ν. 2190/20 και 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, και τα υπόλοιπα 7 Μέλη εξελέγησαν από τους 
λοιπούς μετόχους της Εταιρίας στην από 16.03.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 17.3.2010 απόφασή του (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2421/09.04.2010). 
Κατόπιν της από 16.03.2011 εκλογής του κ. Γ. Άννινου, ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας, σε αντικατάσταση του από 31.01.2011 παραιτηθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο κ. Κων. 
Δημητριάδη και της πραγματοποιηθείσας στην ίδια συνεδρίαση ανασυγκρότησης σε σώμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ  
1458/23.03.2011) καθώς και του από 12.05.2011 διορισμού από τη μέτοχο Vodafone του κ. Γλαύκου Περσιάνη, 
ως νέου μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας 
του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού Μέλους κ. Νικολάου Σοφοκλέους, που είχε διορισθεί ως άνω την 16.3.2010 
από την ίδια μέτοχο, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει σήμερα ως ακολούθως 
(3232/27.05.2011 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) :  

 

Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Ιδιότητα 

Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου  Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος 

Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος 

 

Αντώνιος Κεραστάρης του Ιωάννη 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Εκτελεστικό Μέλος 

 

Κων/νος Κόκκαλης του Σωκράτη 

 

Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Εκτελεστικό Μέλος 

  

Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη 
Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Γλαύκος Περσιάνης του Παναγιώτη Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Κολιαστάσης του Σπυρίδωνος Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Κων/νος Αντωνόπουλος του Γεωργίου  Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Καλλέργης του Εμμανουήλ  Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, 
Αθήνα. 

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.06.2013. 
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Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, είναι τα ακόλουθα: 

 

Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη 

Ονοματεπώνυμο Θέση 

Δημήτρης Γοργίας του Γεωργίου Διευθυντής Σχεδιασμού και Λειτουργίας Δικτύου 

Αργύρης Διαμαντής του Αναστασίου 
Διευθυντής Σχεδιασμού  

και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Φώτης Κωνσταντέλλος του Λάμπρου  Γενικός Εμπορικός Διευθυντής 

Εδουάρδος Γκερέκος του Σωτηρίου Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 

Γεώργιος Γιαννέτσος του Αθανασίου Οικονομικός Διευθυντής 

Βασίλειος Καλογιάννης του Δημητρίου Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών 

 

Καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή ασκεί  ο κ. Δημήτριος Παπασπύρου. 

 

1.4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 30.6.2011 ανερχόταν στο ποσό των € 46.663.521, 
διαιρούμενο σε 155.545.070 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.  

 

Στην από 21.12.2010 συνεδρίασή της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι του ποσού των € 9.332.704,20 με καταβολή μετρητών και έκδοση 
έως 31.109.014 νέων Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η 
καθεμία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παρ. 7 - 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς 5 παλαιές.  

 

Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20, το δε Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας θα οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/20, το άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να 
προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως αυτό προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. 

 

Ειδικά ως προς την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
καθορίσει αυτό με μεταγενέστερη απόφασή του την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 
13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από 
την ημερομηνία της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, η εν λόγω δε τιμή δύναται να είναι ανώτερη της 
χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της 
ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από την 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 28.9.2011 συνεδρίασή του αποφάσισε τον καθορισμό της 
Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών σε € 1,15 ανά μετοχή. Κατά συνέπεια το σύνολο των κεφαλαίων που 
δύναται να αντληθούν από την αύξηση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθει στο ποσό των € 
35.775.366,10. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής, ήτοι ποσό έως  € 
26.442.661,90, θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
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Συνεπώς,  σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει 
στο ποσό των € 55.996.225,20, διαιρούμενο σε 186.654.084 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου 
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30, η κάθε μία.   

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-11791/24.12.2010 
απόφασή του ενέκρινε τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της 
Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. 
 



 

Ενημερωτικό Δελτίο HOL  11 

1.5 ΜΕΤΟΧΟΙ  

 

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 21.12.2010 (ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης που αποφάσισε την εξεταζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) και το Νόμο 3556/2007, είναι η 
ακόλουθη:  

 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ 21.12.2010 

 Αριθμός μετοχών Ποσοστό Δικαιώματα Ψήφου Ποσοστό 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
(INTRACOM HOLDINGS)  

76.610.514 49,253% 83.053.627 * 53,395% 

WORLD EQUITIES 
INVESTMENTS HOLDINGS 
SA ** 

27.869.231 17,917% 27.869.231 17,917% 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ. 

28.775.838 18,500% 28.775.838*** 18,500% 

VESBOCHICO TRADING CO 
LIMITED 

3.233.205 2,079% 3.233.205 2,079% 

Λοιποί μέτοχοι (<2%)**** 19.056.282 12,251% 12.613.169 8,109% 

Σύνολο 155.545.070 100,00% 155.545.070 100,00% 

 

* Στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Intracom Holdings περιλαμβάνονται 6.443.113 δικαιώματα ψήφου που 
αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν οι ελεγχόμενες από την Intracom Holdings 
εταιρίες :  

- INTRACOM IT SERVICES (100% θυγατρική της Intracom Holdings), η οποία κατέχει 2.408.615 Κοινές Ονομαστικές 
μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 1,548%),  

- INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (96,56% θυγατρική της Intracom ΙΤ Services), η οποία κατέχει 1.008.985 Κοινές 
Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 0,649%), 

- DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED (100% της INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ), η οποία κατέχει 
1.363.974 Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 0,877%) και  

- INGRELENCO TRADING CO LIMITED (100% της DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED), η οποία κατέχει 1.661.539 
Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 1,068%). 

** Η εταιρία WORLD EQUITIES INVESTMENTS HOLDINGS S.A., σύμφωνα με την από 27.03.2009 σχετική γνωστοποίησή 
της κατά Ν. 3556/2007, ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από τον κ. Rene Faltz. 

*** Έμμεσα δικαιώματα ψήφου της VODAFONE GROUP PLC., μέσω διαδοχικά ελεγχομένων από αυτήν εταιριών. 

****Στους λοιπούς μετόχους περιλαμβάνονται οι  ελεγχόμενες από την Intracom Holdings, εταιρίες: INTRACOM IT 
SERVICES (2.408.615 μετοχές),  INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (1.008.985 μετοχές), DUCKELCO HOLDINGS CO 
LIMITED (1.363.974 μετοχές) και  INGRELENCO TRADING CO LIMITED (1.661.539 μετοχές), ως ανωτέρω. Τα δικαιώματα 
ψήφου των εν λόγων μετοχών κατέχει η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.  
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1.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες Κοινές, Ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας.  

 

Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται από 03.07.2009 με την από 2.7.2009 απόφαση του Δ.Σ. 
του Χ.Α., στην κατηγορία επιτήρησης, κατ΄ εφαρμογήν των κριτηρίων της ενότητας 3.1.2.5 (1 (α) και (β)) του 
Κανονισμού του Χ.Α.  

 

Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της HOL είναι GRS 
420003006. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα. 

 

Οι μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, διαπραγματεύονται σε ευρώ. Η μονάδα 
διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο άυλος τίτλος μίας (1) κοινής μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας 
δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς, ούτε  ρήτρες μετατροπής. 

 

1.7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 21.12.2010, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού των € 9.332.704,20 με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 
31.109.014 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), 
ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παρ. 7 - 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλαιές μετοχές,  
 
Το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 28.9.2011 συνεδρίασή του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της 21.12.2010, όρισε την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών σε € 1,15 ανά μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης 
δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο 
αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως προβλέπει το άρθρο 5.3.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.  
 
Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που δύναται να αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σε 
περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθει στο ποσό των €35.775,37χιλ. Από το ποσό αυτό, ποσό 
€26.442,66χιλ. θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
 
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός του 
προβλεπόμενου από τον νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους μετόχους σύμφωνα με 
το νόμο.  
 
Αναλυτικότερα ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, αποφασίστηκαν τα εξής: 
 
1. Δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: 

(i) Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρίας 
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος 
προτίμησης (κατ΄ άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα 
δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα 
καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας.  
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(ii) Όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω 
δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

2. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης έχει ορισθεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες και η 
ακριβής έναρξη και λήξη της περιόδου ασκήσεως του δικαιώματος αυτού θα καθορισθεί και θα ανακοινωθεί με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ελληνική 
και χρηματιστηριακή νομοθεσία. 

 

3. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση, ως ανωτέρω, των δικαιωμάτων προτίμησης 
αυτές 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 ίδια τιμή διάθεσης που θα καταβάλουν 
οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της 
τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης). 

 

Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  155.545.070 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ:  

Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα για 
κάθε  5  παλαιές 31.109.014 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  186.654.084 

Ονομαστική Αξία Μετοχής  € 0,30 

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,15€   

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 35.775.366,10€  

 

Αναφορικά με την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. 

 

Η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του 
Καταστατικού της Εταιρίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-11791/24.12.2010 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας  

 

Η Διοίκηση της  Εταιρίας δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και διεξαγωγή 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.12.2010, η οποία αποφάσισε την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου και δεσμεύεται ότι θα τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες αναφορικά με την αύξηση αυτή. 

Σύμφωνα με την από 29.11.2010 Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της 21.12.2010, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 9 του Ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1. και 
4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. για την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας τα 
κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν, μετά 
την αφαίρεση των αναλογούντων εξόδων έκδοσης, για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης το 2010 σε ποσό € 12.000 
χιλ. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι την κάλυψη του συνολικού ποσού της αύξησης, θα αναλωθεί εντός του 2011 σε 
ποσοστό 20% για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και ποσοστό 80% για επενδύσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού δικτύων. 
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Ειδικότερα τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:  

 

Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ποσά σε χιλ. €) 2010 2011 Σύνολο 
Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης*       
�          Επενδύσεις Δικτύου κορμού    765 765 
�          Επενδύσεις Δικτύου Πρόσβασης   7.280 7.280 
�          Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Πληροφορικής    1.535 1.535 
�          Κόστος απόκτησης πελατών    9.200 9.200 
Σύνολο επενδύσεων οργανικής ανάπτυξης   18.780 18.780 
Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 12.000 4.695 16.695 
Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   300 300 
Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ 12.000 23.775 35.775 
*Σημειώνεται ότι οι ορισμοί των επιμέρους κατηγοριών των επενδύσεων του ανωτέρω πίνακα παρατίθενται στο κεφ. 4.12 «Γλωσσάριο 
Ορολογία». 

 

Έναντι της ως άνω επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έχουν ήδη γίνει τμηματικές 
καταβολές από την Intracom Holdings, συνολικού ύψους € 12.000 χιλ., ποσό το οποίο κάλυψε ανάγκες σε 
κεφάλαιο κίνησης εντός του 2010. Το ποσό των € 4.695 χιλ. που αφορά στην ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης το 
2011, θα διατεθεί για την εξυπηρέτηση μέρους των υποχρεώσεων της Εταιρίας που προκύπτουν στα πλαίσια 
των τρέχουσων συναλλαγών της (προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). 

 

Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα 
ως εξής: 

1) Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 

2) Κόστος απόκτησης πελατών 

3) Επενδύσεις Δικτύου Πρόσβασης 

4) Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Πληροφορικής 

5) Επενδύσεις Δικτύου κορμού 
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Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το 
ακόλουθο: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

26/10/2011 Έγκριση  Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

27/10/2011 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης 

27/10/2011 
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 

27/10/2011 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου 

31/10/2011 
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., και  του 
Χ.Α. ) 

1/11/2011 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης  

03/11/2011 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date) 

04/11/2011 
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων 
στο Σ.Α.Τ. 

7/11/2011 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 

15/11/2011 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 

21/11/2011 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 

22/11/2011 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών 

25/11/2011 Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. 

29/11/2011 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται 
να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, 
όπως προβλέπεται. 
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1.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από: 

α) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε  στις 31.12.2009, για τα 
στοιχεία του 2008 και του 2009, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη 
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. 
Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την 
από 15.4.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 22.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

β) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε  στις 31.12.2010, για τα 
στοιχεία του 2010, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη 
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. 
Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την 
από 21.03.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 28.6.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

γ) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε  στις 30.6.2011 
οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της 
ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, 
τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 22.08.2011 απόφαση του 
Δ.Σ. της Εταιρίας. 

 

Ακολουθούν συνοπτικά στοιχεία της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων για τις χρήσεις 2008, 2009 και 
2010 και α’ εξαμήνου 2011:  

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

(ποσά σε χιλ. €) 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2009 
1.1-

31.12.2010 
1.1-

30.6.2010 
1.1-

30.6.2011 
Έσοδα 107.536 160.142 200.497 97.875 109.792 
Κόστος πωλήσεων (102.771) (163.129) (190.705) (94.745) (96.959) 
Μικτό Κέρδος/(Ζημιές) 4.765  (2.987) 9.792  3.130 12.833 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (29.123) (36.434) (20.234) (12.536) (1.024) 
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων (39.879) (47.329) (32.384) (18.420) (8.643) 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης (40.418) (41.246) (32.984) (18.017) (7.680) 
Κατανέμονται σε Μετόχους της Εταιρίας (40.418) (41.246) (32.984) (18.017) (7.680) 
Κέρδη/ (Ζημιές) ανά μετοχή – βασικά (σε 
€) (0,43) (0,34) (0,21) (0,12) (0,05) 
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών,  
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων  (2.451) 15.414 48.789 22.928 32.573 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008), δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  
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Ακολουθούν συνοπτικά στοιχεία ενοποιημένων ισολογισμών του Ομίλου της 31.12.2008, 31.12.2009 και 
31.12.2010 και α’ εξαμήνου 2011: 

Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιημένων Ισολογισμών   
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 234.788 303.279 292.707 280.748 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 93.509 95.138 89.842 85.279 
Σύνολο Ενεργητικού 328.297 398.417 382.549 366.027 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  -24.572 18.113 -3.314 -10.730 
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα δάνεια 150.035 149.869 141.393 141.186 
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 21.550 29.472 37.847 34.843 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 171.586 179.341 179.241 176.029 
 Προμηθευτές  123.006 127.658 122.258 115.008 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 39.327 49.497 60.609 59.270 
Λοιπά στοιχεία βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 18.950 23.808 23.755 26.451 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 181.283 200.963 206.622 200.729 
Σύνολο Υποχρεώσεων 352.869 380.304 385.863 376.758 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 328.297 398.417 382.549 366.027 
 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008), δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  

Τα συνοπτικά στοιχεία ταμειακών ροών του Ομίλου κατά την τριετία 2008-2010 και α’ εξαμήνου 2011 έχουν ως 
ακολούθως: 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

(ποσά σε χιλ. €) 
1/1-

31/12/2008 
1.1-

31.12.2009 
1.1-

31.12.2010 
1.1- 

30.6.2010 
1.1- 

30.6.2011 
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες (25.343) 12.312  56.698  30.508 24.804 
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές 
από επενδυτικές δραστηριότητες (52.632) (87.264) (78.215) (44.389) (28.660) 
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 77.546  76.670  16.826  7.983 2.774 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (429) 1.718  (4.690) (5.898) (1.082) 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
αυτών στην αρχή της χρήσης 5.495  5.067  6.784  6.784 2.094 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
στο τέλος της χρήσης 5.067  6.784  2.094  887 1.012 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008) , δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010  και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  
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1.9 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Η Εταιρία και η θυγατρική της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» προβαίνουν σε συναλλαγές με 
συνδεδεμένες και συγγενείς εταιρίες στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Οι σημαντικότερες από 
αυτές κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρήσεων αφορούν σε συναλλαγές με την 100% θυγατρική της Εταιρίας, 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»2 καθώς επίσης με την Intracom Holdings, τη θυγατρική αυτής «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (INTRAKAT) και τη 
συνδεδεμένη αυτής «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» (INTRACOM 
TELECOM).   

  

                                                
2 Με την από 9.9.2011 συνεδρίαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με 
απορρόφηση της θυγατρικής της κατά 100% «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 
2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/72. Ως ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.6.2011. Από την εν λόγω 
συγχώνευση δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της ΗΟL καθόσον η απορροφώσα κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της 
απορροφώμενης.   
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1.10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL για τη χρήση 2008, οι οποίες έχουν συνταχθεί 
βάσει των Δ.Π.Χ.Α και ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της 
ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση 
Ελέγχου, είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr 

  

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL για τη χρήση 2009 με τις συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α και ελέγχθηκαν από 
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου, είναι 
διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.hol.gr 

 

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL για τη χρήση 2010 με τις συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α και ελέγχθηκαν από 
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου, είναι 
διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.hol.gr 

 

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της HOL για την περίοδο που έληξε  στις 
30.6.2011 οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 
38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», μαζί με την αντίστοιχη 
Έκθεση Επισκόπησης, είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr 

 

Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στη 
συγκεκριμένη διεύθυνση (http://www.hol.gr) δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.    

 

1.11 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, στα γραφεία της Εταιρίας, 
Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα: 

 Το Καταστατικό της Εταιρίας. 
 Το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 21.12.2010 που αποφάσισε την 

παρούσα Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.  
 Οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2009 και την 

31.12.2010.  
 Το πρακτικό  του Διοικητικού Συμβουλίου της 28/9/2011 που αποφάσισε την τιμή διάθεσης. 
 Το από 21.10.2011 Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή («Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικηγορική 

Εταιρεία», Βεντήρη 5, Αθήνα, Τ.Κ. 11528, τηλ. 210 3615544). . 
 H από 14.10.2011 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας σχετικά με τις εκκρεμοδικίες του 

Ομίλου. 
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22..  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

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 κατωτέρω, 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 την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο  

 
Η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες βασίζεται σε μια σειρά 
παραγόντων που δεν εξαρτώνται μόνο από την Εταιρία   
Το οικονομικό έτος 01.01.2008 - 31.12.2008 η HOL υπέστη ζημίες μετά από φόρους και παρουσίασε αρνητικές 
λειτουργικές ταμειακές ροές ενώ τα οικονομικά έτη 01.01.2009 - 31.12.2009 και 01.01.2010 - 31.12.2010 και για 
την περίοδο 01.01.2011 - 30.06.2011 παρόλο που υπέστη ζημίες μετά από φόρους παρουσίασε θετικές 
λειτουργικές ταμειακές ροές.  
Κατά την άποψη της Διοίκησης της Εταιρίας το κεφάλαιο κίνησης βάσει των λειτουργικών ταμειακών ροών της 
δεν επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα μήνες καθώς η κάλυψη 
των αναγκών αυτών βασίζεται σε μία σειρά παραγόντων που δεν εξαρτώνται μόνο από την Εταιρία. Το ποσό 
του ελλείματος για τους επόμενους 12 μήνες εκτιμάται σήμερα σε € 25 εκατ.. Η Εταιρία βάσει του 
επιχειρηματικού της πλάνου εκτιμά ότι θα καλύψει τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κατά τους επόμενους 12 
μήνες μέσω: 

1. της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εκ των αντληθέντων κεφαλαίων της οποίας € 4,7 εκατ.  
προορίζονται για κεφάλαιο κίνησης 

2. της αναμενόμενης είσπραξης χρεωστικού ΦΠΑ, συνολικού ύψους € 19 εκατ. περίπου (έχει κατατεθεί η 
σχετική αίτηση από το 2008 και είναι σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία) 

3. της αναμενόμενης είσπραξης απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους € 3,1 εκατ. περίπου. 
 

Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 1 σημείο σημειώνεται ότι ο βασικός μέτοχος INTRACOM HOLDINGS έχει δηλώσει ότι 
κατά την παρούσα αύξηση προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στη HOL και προς τούτο έχει 
προκαταβάλει εντός του 2010 ποσό ύψους €12 εκατ. ενώ κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων 
προτίμησης σκοπεύει να καταβάλει το ποσό των € 5,6 εκατ. επιπλέον, ούτως ώστε να ασκήσει πλήρως τα 
δικαιώματά του. Συνεπώς το ποσό των €4,7 εκατ. (που αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 1 σημείο) αναμένεται να 
καλυφθεί δεδομένου ότι η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης έχει προτεραιότητα στη διάθεση των αντληθέντων 
κεφαλαίων. 

Σχετικά με τα υπ’ αριθμ. 2 και 3 σημεία,  σημειώνεται ότι οι εισπράξεις των εν λόγω απαιτήσεων εκκρεμούν για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και η είσπραξή τους δεν εξαρτάται από την Εταιρία αλλά από  τη δυνατότητα 
του Ελληνικού Δημοσίου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι τυχόν απόκλιση των μελλοντικών λειτουργικών ταμειακών ροών από τις εκτιμώμενες 
στην παρούσα φάση, ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετο έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, θα επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 
αποτελέσματα και οι προοπτικές του Ομίλου. 
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Σε περίπτωση που κατόπιν ή λόγω των ανωτέρω, και λόγω της τρέχουσας κρίσης της ελληνικής οικονομίας 
υπάρξει εν τέλει έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης, η Εταιρία θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την εξεύρεση 
νέων πόρων χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, η Διοίκηση θα επιδιώξει τη βελτίωση των όρων συνεργασίας με 
προμηθευτές ή/και την αναθεώρηση του επενδυτικού της πλάνου ή/και την προσφυγή σε νέα αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου.  

 
Μη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας σε επίπεδο ανώτερο του 1/2 ή του 1/10 του μετοχικού της 
κεφαλαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων  47 και 48  Κ.Ν. 2190/1920 
αντίστοιχα 
 
Όπως προβλέπεται :  

- στο άρθρο 47 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 Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει 
είτε τη λύση της εταιρίας, είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

- στο άρθρο 48 Κ.Ν. 2190/1920 :  σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει 
κατώτερο από το 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να λάβει μέτρα κατά 
το αρ. 47  Κ.Ν. 2190/1920, ως ανωτέρω. 

Επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2009, συνέτρεχε η περίπτωση εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 47 Κ.Ν. 2190/1920. Συνέπεια αυτού η Εταιρία, με απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της 22.06.2010, προέβη σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά το ποσό των € 
52.885.323,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,34 (από €0,64 σε €0,30) προς 
συμψηφισμό ισόποσων ζημιών εις νέον. 

Ακολούθως, η από 21.12.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 31.109.014 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των, κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, σε 
αναλογία 1 νέα μετοχή προς 5 παλαιές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία (εφεξής “Νέες Μετοχές”) και τιμή 
διάθεσης η οποία, με την από 28.09.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, κατ΄ εξουσιοδότηση της ως άνω Γ.Σ., 
ορίστηκε σε €1,15 ανά μετοχή (εφεξής «Τιμή Διάθεσης»).  

Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών και σε περίπτωση που η παραπάνω 
αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια θα ανέλθουν στο ποσό των € 35.775.366,10. 
Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010 και προκειμένου να μην συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αρ. 47 Κ.Ν. 2190/1920, τα αντληθέντα από την παρούσα αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου έπρεπε να ανέλθουν σε τουλάχιστον €36,2 εκατ. Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την ολοκλήρωση της 
παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Διοίκηση της Εταιρίας θα προβεί, κατ΄ άρθρο 47 Κ.Ν. 
2190/1920, στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας να μην είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου 
αυτής. 

 

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

Ο Όμιλος είχε με  31.12.2010 καθαρό δανεισμό (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων) 
ύψους € 202.782 χιλ. εκ των οποίων € 62.382  χιλ. βραχυπρόθεσμα δάνεια και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο Όμιλος είχε με  30.6.2011 καθαρό δανεισμό (συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) ύψους € 201.052 χιλ. εκ των οποίων € 60.311 χιλ. βραχυπρόθεσμα δάνεια και 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στο συνολικό  τραπεζικό δανεισμό της Εταιρίας 
περιλαμβάνεται το ομολογιακό δάνειο ύψους €144,5 εκατ. που σύναψε η Εταιρία με κοινοπραξία τραπεζών για 
την αναχρηματοδότηση μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, εγγυημένο από την Intracom Holdings, τον 
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κύριο μέτοχο της Εταιρίας, και ασφαλισμένο, μεταξύ άλλων με ενέχυρο επί των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας 
«Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» (βλ. κεφ. 3.4.7 «Συμβάσεις Δανείων»). 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.  
 
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, χρηματοοικονομικοί 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 αναχρηματοδοτήσει ένα μέρος των δανειακών αναγκών της στη λήξη τους ή 
και νωρίτερα, να μειώσει ή να καθυστερήσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες ή να αναζητήσει πρόσθετα 
κεφάλαια. Η Εταιρία δε 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 την 
τήρηση συγκεκριμένων όρων, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ικανοποιούνται πλήρως μελλοντικά 

Η Εταιρία στις 23.10.2008 σύναψε κοινό ομολογιακό δάνειο με κοινοπραξία τραπεζών, συνολικού ύψους € 
144,5 εκατ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της. Δυνάμει της από 9.8.2011 απόφασης 
της Συνέλευσης των Ομολογιούχων σε συνδυασμό με την από 9.8.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εκδότη αποφασίστηκε η τελική τροποποίηση των όρων του Δανείου, σε ικανοποίηση των σχετικών από 
8.4.2011 και 25.5.2011 αιτημάτων του Εκδότη και του Εγγυητή (Intracom Holdings) αντίστοιχα. Σε περίπτωση 
καταγγελίας της σύμβασης λόγω της τυχόν μη ικανοποίησης των όρων της σύμβασης του κοινού ομολογιακού 
δανείου, 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.  
 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα στην περίπτωση αύξησης των 
επιτοκίων  
Τα δάνεια που έχει συνάψει ο Όμιλος, φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο που ισοδυναμεί με το επιτόκιο euribor 
πλέον ενός περιθωρίου. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει προβεί στη σύναψη συμβάσεων για την αντιστάθμιση 
επιτοκιακών κινδύνων για το 50% του από 23/10/2008 κοινού ομολογιακού δανείου. 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 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. 
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Η Εταιρία χρειάζεται 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 κεφάλαια για τη βελτιστοποίηση και τη συντήρηση του δικτύου της.  Οι επενδύσεις αυτές 
είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της ποιότητας και τη διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών που 
προσφέρει και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρίας καθώς και από 
τα αντληθέντα κεφάλαια (βλέπε Κεφ. 3.5.5.3. «Τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις»). Επιπλέον, η Εταιρία 
χρειάζεται κεφάλαια για την προσέλκυση νέων πελατών. Στην περίπτωση που η Εταιρία λόγω έλλειψης 
ρευστότητας αδυνατεί να εξεύρει τα απαραίτητα κεφάλαια, ενδέχεται 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. 
 

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 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 το ρυθμό αύξησης 
αλλά και διατήρησης της πελατειακής βάσης της Εταιρίας. Λόγω των παραπάνω αλλά και με δεδομένο 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 εξελίξεις 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. 3.5.3 «Αντικείμενο Δραστηριότητας»). Οι εντεινόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις 
προοπτικές της Εταιρίας. 
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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 σε μείωση τιμών για 
ορισμένες υπηρεσίες, σε παροχή εκπτωτικών προσφορών ή σε άλλου είδους πιέσεις των τιμών στην αγορά. Αν 
η Εταιρία δεν ανταποκριθεί σε αυτές τις κινήσεις, ενδεχομένως να αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διατήρηση των 
πελατών της ή στην προσέλκυση νέων πελατών, 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 ανταπόκρισή του στα αιτήματα άλλων 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 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  υπόκεινται 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 Εταιρία καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί, μεταξύ άλλων, στις αιτήσεις σύνδεσης νέων πελατών, ή να 
ανταποκριθεί και να επιλύσει τεχνικά προβλήματα έγκαιρα και αξιόπιστα. Η ικανότητα της αυτή ενδέχεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις να εξαρτάται από έναν αριθμό εξωγενών παραγόντων, όπως η εξασφάλιση επαρκών 
τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων, η διασφάλιση της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και η 
επίλυση σχετικών τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο του ΟΤΕ. Επιπλέον, καθώς η Εταιρία αναθέτει τις 
τηλεφωνικές πωλήσεις σε τρίτους (outbound telesales), 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 παρεχομένων υπηρεσιών από τους 
ανωτέρω τρίτους. Εάν, οι προσπάθειες της Εταιρίας δεν αποφέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα ή εξαιτίας 
κάποιων παραγόντων που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της, η Εταιρία δεν μπορέσει να βελτιώσει τις υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης πελατών και να ανταποκριθεί με συνέπεια στα αιτήματα υποστήριξης των νέων ή υφιστάμενων 
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πελατών με τρόπο έγκαιρο και αξιόπιστο, ενδέχεται να υποστεί βλάβη η εμπορική φήμη της Εταιρίας και να 
αντιμετωπίσει αυξημένη δυσκολία στην απόκτηση νέων ή στη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών της. Το 
γεγονός αυτό δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, 
τα αποτελέσματα και τις 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 πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές δικτύου και νέες τεχνολογίες (Βλ. κεφ. 
3.5.5 «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 στο βαθμό που προέβλεψε η Εταιρία 
κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και 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, λόγω τυχόν ανάγκης αναβάθμισης 
της υποδομής της.  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 των δικτύων 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 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 
τυχόν προκληθεί. Επίσης, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ενδέχεται να προκληθεί σημαντική βλάβη στην 
εμπορική φήμη 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 διασυνδεδεμένη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που κατέχουν ή 
λειτουργούν άλλοι πάροχοι σταθερών επικοινωνιών, κινητών επικοινωνιών και υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτά τα 
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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 
διασυνδεδεμένα 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 είναι σημαντική για την Εταιρία και τυχόν δυσμενής εξέλιξη ή λύση αυτής 
μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα της Εταιρίας 

Η Εταιρία διατηρεί ευρεία εμπορική συνεργασία με τη Vodafone. Δυνάμει της από 31.7.2009 Σύμβασης-Πλαίσιο 
μεταξύ της Εταιρίας, της Vodafone, της Intracom Holdings και της World Equities Investments Holdings S.A., η 
Εταιρία υπέγραψε με τη Vodafone στις 2.10.2009 δύο συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας, ήτοι μια Σύμβαση 
Κοινής Προώθησης (Joint-Marketing Agreement) και μια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Παρόχου Ιδεατού 
Δικτύου Σταθερής Τηλεφωνίας (Fixed Virtual Network Operator Agreement) (βλ. αναλυτικότερα κεφ. 3.4.3 
«Συμβάσεις Συνεργασίας με τη Vodafone» και κεφ. 3.4.5 «Σύμβαση-Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρίας, ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, World Equities Investments Holdings SA και Vodafone-Παναφον 
Α.Ε.Ε.Τ.»). Οι από 2.10.2009 εμπορικές συμφωνίες με τη Vodafone συμβάλλουν σημαντικά στις προοπτικές της 
Εταιρίας. Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι ανωτέρω συμβάσεις δεν θα καταγγελθούν ή ότι θα 
ανανεωθούν στη λήξη τους. Ενδεχόμενη καταγγελία ή λήξη των εν λόγω εμπορικών συμφωνιών δύναται να 
επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις 
προοπτικές της HOL.  

 

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, Cosmote, Wind Ελλάς, Tellas και Forthnet), όσο και στο εξωτερικό. 
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την υπό βέλτιστους όρους 
διασύνδεσή της με τα δίκτυα άλλων παρόχων. Παρά τις εν λόγω προσπάθειες 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. 
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 της 

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 
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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 ανάπτυξης 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 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 (Ιntrakat) και η προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Intracom Telecom). Με 
τις εταιρίες του Ομίλου Intracom Holdings υφίστανται σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές (βλ. κεφ 3.8 
«Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη»). 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.  

Επιπλέον, η απώλεια ελέγχου από την Intracom Holdings επί της Εταιρίας ενδέχεται να οδηγήσει σε λύση των 
νέων συμφωνιών εμπορικής συνεργασίας της Εταιρίας με τη Vodafone που συνήφθησαν τον Οκτώβριο του 
2009, ενώ σε περίπτωση που η συνολική, άμεση και έμμεση, συμμετοχή  στην Εταιρία των Intracom Holdings 
και World Equities Investments Holdings S.A., ως συμβαλλόμενα μέρη μαζί με τη Vodafone στην από 2.10.2009 
Εξωεταιρική Συμφωνία Μετόχων, δεν αντιστοιχεί πλέον σε τουλάχιστον  50% συν μία μετοχή, η Intracom 
Holdings και η World Equities Investments Holdings S.A. οφείλουν να προσφέρουν το σύνολο των μετοχών τους 
στη Vodafone (βλ. αναλυτική περιγραφή των συμφωνιών αυτών στο κεφ. 3.4.3  «Συμβάσεις Συνεργασίας με τη 
Vodafone» και 3.4.5 «Σύμβαση-Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρίας, ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 
World Equities Investments Holdings SA και VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»). 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 ή/και τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας. 

 

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας δύναται να ασκεί σημαντική επιρροή στην Εταιρία 

Η Intracom Holdings  την 21.12.2010 κατείχε ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 
της Εταιρίας της τάξεως του 49,253% άμεσα και 53,395% άμεσα και έμμεσα. Κατά συνέπεια, ως βασικός 
μέτοχος της Εταιρίας, η Intracom Holdings δύναται να ασκεί σημαντική 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 και των δικαιωμάτων 
ψήφου,  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 
προστατεύουν 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.    
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Η Εταιρία εξαρτάται από σημαντικά διοικητικά και άλλα στελέχη  

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 τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
τα ανώτερα διοικητικά και λοιπά στελέχη της. Τυχόν αδυναμία της Εταιρίας 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. 

 

 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο  
 
Η Εταιρία αντιμετωπίζει ένα εξελισσόμενο και αβέβαιο ρυθμιστικό περιβάλλον 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα βασίζεται στις 
αρχές  που τίθενται 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. Επιπλέον, πρόσφατες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου των 
τηλεπικοινωνιών που τίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επήλθαν στο τέλος του 2010, συνεπάγονται την 
περαιτέρω υποχρέωση συμμόρφωσης της Ελλάδας και ως εκ τούτου τη θέσπιση καινούργιων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, οι οποίες θα μεταβάλλουν εκ νέου το υφιστάμενο νομικό καθεστώς. 
Παράλληλα, ορισμένες από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις  που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν. 3431/2006 περί παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως αυτή που θα ρυθμίζει τα ειδικότερα 
ζητήματα του δικαιώματος διέλευσης των τηλεπικοινωνιακών εταιριών για τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών, 
δεν έχουν εκδοθεί ακόμη. 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 στις οποίες η Εταιρία θα πρέπει να προβεί 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 αλλαγή στην ερμηνεία της υπάρχουσας νομοθεσίας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές 
της Εταιρίας.  

 



 

Ενημερωτικό Δελτίο HOL  29 

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. Δεδομένης της σημασίας για 
την Εταιρία της αναγνωρισιμότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
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.  δύναται 
να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, μεταξύ των οποίων η αναστολή ή η ανάκληση των δικαιωμάτων 
παροχής δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, για 
παραβιάσεις των σχετικών νόμων ή κανονισμών, όπως του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ν. 
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3431/2006), του Δικαίου Ανταγωνισμού (Ν. 703/1977), του Κανονισμού Γενικών Αδειών (Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 
390/3/31-6-2006) του νόμου περί Διατήρησης Δεδομένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Ν..3917/2011) 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 κυρώσεων θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και 
τις προοπτικές της Εταιρίας.  

 

Κίνδυνος που σχετίζεται με το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

Οι Πολιτικές και Οικονομικές Εξελίξεις σε εγχώριο επίπεδο που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρίας 

Η ζήτηση των προϊόντων σε εγχώριο επίπεδο και κατ΄ επέκταση η δραστηριότητα του Ομίλου, η 
χρηματοοικονομική του θέση, τα λειτουργικά του αποτελέσματα και η οικονομική του κατάσταση ενδέχεται να 
επηρεαστούν δυσμενώς από γεγονότα εκτός ελέγχου του. Η οικονομική αβεβαιότητα που απορρέει από την 
πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι πιέσεις που ασκούνται στην αγορά έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της αγοραστικής δύναμης και τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης. Επιπλέον, δεν μπορεί να 
προβλεφθεί η εξέλιξη  στην πορεία της οικονομίας στην Ελλάδα, το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει για 
την ενδεχόμενη αποκατάσταση της εγχώριας οικονομικής σταθερότητας αλλά ούτε και η ικανότητα της Ελλάδας 
να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Αρνητική έκβαση των ανωτέρω δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς 
δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της 
Εταιρίας. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρούσα έκδοση 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενδέχεται να μην καλυφθεί πλήρως από τους επενδυτές 

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί πλήρως. Σε αυτήν την 
περίπτωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού κάλυψης της αύξησης σύμφωνα με 
το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η μερική αυτή κάλυψη θα περιορίσει το ύψος των 
αντληθέντων κεφαλαίων και θα επηρεάσει το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας. (βλ. επίσης παράγοντα 
κινδύνου «Η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες βασίζεται σε μια σειρά 
παραγόντων που δεν εξαρτώνται μόνο από την Εταιρία».)   

 

Η χαμηλή διασπορά των μετοχών της Εταιρίας οδηγεί σε περιορισμένη εμπορευσιμότητα 

Στις 21.12.2010, το ποσοστό διασποράς των μετοχών της Εταιρίας ανήρχετο σε 12,251% (8,109% σε 
δικαιώματα ψήφου), καθώς ποσοστό 87,749% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατανέμετο σε τέσσερις (4) 
μετόχους με ποσοστό συμμετοχής > 2%. Συνήθως η χαμηλή διασπορά των μετοχών επηρεάζει ουσιωδώς την 
εμπορευσιμότητα της μετοχής. 

 

Η μη πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην ενότητα 3.1.2.6 του Κανονισμού του Χ.Α., για 
αναθεώρηση της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης θα είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της θέσης 
των μετοχών της Εταιρίας στην εν λόγω κατηγορία  

Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται με την από 02.07.2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., στην κατηγορία 
επιτήρησης, κατ΄ εφαρμογήν των κριτηρίων της ενότητας 3.1.2.4.(1 α και β) του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α., 
ήτοι λόγω ζημιών κατά τη χρήση μεγαλύτερων από 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας. Η διαπραγμάτευση 
στην Κατηγορία Επιτήρησης συνεπάγεται σημαντικό περιορισμό του χρόνου διαπραγμάτευσης της μετοχής. 
Κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.6 του Κανονισμού του Χ.Α., σε περίπτωση ένταξης στην κατηγορία 
Επιτήρησης για λόγους που αφορούν τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων, η επανένταξη επιτρέπεται στην 
περίπτωση υλοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και πραγματοποιείται κατά το χρόνο εισαγωγής των 
νέων, προερχόμενων από την αύξηση, μετοχών.  
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Τυχόν αδυναμία της Εταιρίας να τηρήσει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενότητα 3.1.2.6 του Κανονισμού 
του Χ.Α., για αναθεώρηση της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης θα είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της 
θέσης των μετοχών της Εταιρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

 

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 δραστηριότητάς 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 μετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστεί 
δυσμενώς από τυχόν πώληση σημαντικού αριθμού 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. 

 

Δε θα υπάρξει αποζημίωση για τα δικαιώματα προτίμησης που δε θα ασκηθούν 

Η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα 
ανακοινωθεί δια του Τύπου. Αν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει και δεν πωλήσει τα δικαιώματά του μέχρι το 
τέλος της περιόδου ασκήσεως, τα δικαιώματά του θα εκπνεύσουν χωρίς καμία αξία και δεν θα τύχουν καμίας 
αποζημιώσεως. 

 

Μέτοχοι που δε θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 
θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρία 

Η παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δίνει δικαίωμα σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους 
να συμμετάσχουν σε αυτή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι μέτοχοι που δε θα ασκήσουν όλα τα 
δικαιώματά τους στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υποστούν μείωση του ποσοστού 
συμμετοχής τους επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.  

 

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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Η τιμή της μετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να μειωθεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της περιόδου 
άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης 

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα ασκηθεί πίεση στη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της λόγω των 
πρόσθετων νέων μετοχών που προκύπτουν από την εν λόγω αύξηση. Επιπλέον, η Εταιρία δεν μπορεί να 
εγγυηθεί στους επενδυτές της ότι, μετά την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, θα έχουν τη δυνατότητα να 
πωλήσουν τις μετοχές τους σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από αυτή της τιμής διάθεσης. Επιπλέον, οι επενδυτές θα 
μπορούν να πωλήσουν τις νέες μετοχές που θα αποκτήσουν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
μετά την καταχώρηση αυτών των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών τους, που θα πραγματοποιηθεί μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης. 

 

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. Η Εταιρία δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η έγκριση αυτή θα ληφθεί στον εκτιμώμενο χρόνο. 
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33..  ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

3.1 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από: 

α) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε  στις 31.12.2009, για τα 
στοιχεία του 2008 και του 2009, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη 
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. 
Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την 
από 15.4.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 22.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

β) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε  στις 31.12.2010, για τα 
στοιχεία του 2010, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη 
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. 
Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την 
από 21.03.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 28.6.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

 

γ) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε  στις 30.6.2011 
οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της 
ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, 
τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 22.08.2011 απόφαση του 
Δ.Σ. της Εταιρίας. 

 

Η ανάγνωση των επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με το 
κεφ. 3.6 «Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη 
χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου».  
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Ακολουθούν στοιχεία της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων για τις χρήσεις 2008 – 2010 και α’ 
εξαμήνου 2011: 

 

Kατάσταση Αποτελεσμάτων 

(ποσά σε χιλ. €) 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 

Έσοδα 107.536  160.142  200.497  97.875 109.792 

Κόστος πωλήσεων (102.771) (163.129) (190.705) (94.745) (96.959) 

Μικτό Κέρδος 4.765  (2.987) 9.792  3.130 12.833 

Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 2.083  5.975  11.888  2.276 3.483 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (11.421) (17.352) (18.285) (9.504) (9.140) 

Έξοδα έρευνας (228) (567)    

Έξοδα διάθεσης (24.322) (21.503) (23.628) (8.437) (8.200) 

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (29.123) (36.434) (20.234) (12.536) (1.024) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 81  170  5  2 4 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (10.837) (11.064) (12.155) (5.886) (7.622) 

Ζημιές προ φόρων (39.879) (47.329) (32.384) (18.420) (8.643) 

Φόρος Εισοδήματος (539) 6.083  (600) 403 963 

Καθαρές Ζημιές χρήσης (40.418) (41.246) (32.984) (18.017) (7.680) 

        

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους       

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής Θυγατρικής 115  13  133  133 - 

Ζημιά εύλογης αξίας αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0  (436) (805) (1.095) 264 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους (40.302) (41.670) (33.657) (18.980) (7.416) 

        

Οι καθαρές ζημίες χρήσης κατανέμονται σε:       

Μετόχους μητρικής (40.418) (41.246) (32.984) (18.017) (7.680) 

        

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε:       

Μετόχους μητρικής (40.302) (41.670) (33.657) (18.980) (7.416) 

        

Ζημιές ανά μετοχή       

Βασικά  (0,43) (0,34) (0,21) (0,12) (0,05) 

Απομειωμένα (0,43) (0,34) (0,21) (0,12) (0,05) 

  
 

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008), δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  
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Η ανάλυση των «Εσόδων» του Ομίλου για τις χρήσεις 2008-2010 και α’ εξαμήνου 2011 εμφανίζεται στον κάτωθι 
πίνακα: 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 
% επί των 
πωλήσεων  2009 

% επί των 
πωλήσεων  2010 

% επί των 
πωλήσεων  

% 
Μεταβολής 
2010-2009 

1/1-
30/6/2010 

% επί των 
πωλήσεων  

1/1-
30/6/2011 

% επί των 
πωλήσεων  

% 
Μεταβολής 

Σταθερή τηλεφωνία (Voice) 49.197  45,7% 90.286  56,4% 110.719  55,2% 22,6% 56.101 57,3% 54.378 49,5% -3,1% 

ADSL 20.527  19,1% 35.146  21,9% 54.541  27,2% 55,2% 24.201 24,7% 37.990 34,6% 57,0% 

Μισθωμένα κυκλώματα 27.377  25,5% 30.053  18,8% 32.040  16,0% 6,6% 15.990 16,3% 15.777 14,4% -1,3% 

Data center services 1.167  1,1% 621  0,4% 356  0,2% -42,6% 176 0,2% 195 0,2% 10,9% 

Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών 4.053  3,8% 1.580  1,0% 2.182  1,1% 38,1% 841 0,9% 1.451 1,3% 72,7% 
Πωλήσεις εμπορευμάτων, εξοπλισμού και 
αναλωσίμων 4.440  4,1% 2.130  1,3% 658  0,3% -69,1% 566 0,6% 

    
0,3    0,0% -99,9% 

Πωλήσεις προϊόντων 776  0,7% 327  0,2% 0  0,0% -100,0%      

Σύνολο 107.536  100,0% 160.142  100,0% 200.497  100,0% 25,2% 97.875 100,0% 109.792 100,0% 12,2% 

               

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                     

(ποσά σε χιλ. €)              

Επιχορηγήσεις 543   4.977   9.705     1.595  2.669   

Λοιπά 1.540   998   2.182     681  814   

Σύνολο 2.083    5.975    11.888      2.276  3.483   

 

 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008), δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  

Τα έσοδα για  τη χρήση 2010 ανέρχονται σε €200.497 χιλ. έναντι €160.142 χιλ. τη χρήση 2009 σημειώνοντας 
αύξηση της τάξεως του 25,2% η οποία οφείλεται στην αύξηση του πελατολογίου και της δραστηριότητας της. Το 
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από τη σταθερή τηλεφωνία (κατά 55,2 % για το 2010), την πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (κατά 27,2 % για το 2010) και τις μισθωμένες γραμμές internet (κατά 16,0 % για το 2010) . 

Τα έσοδα για την περίοδο 1.1-30.6.2011 ανέρχονται σε €109.792 χιλ. έναντι €97.875χιλ. την περίοδο 1.1-
30.6.2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,2% η οποία οφείλεται στην αύξηση του πελατολογίου και της 
δραστηριότητας του Ομίλου.  
 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 3.483 χιλ. κατά το α’ εξάμηνο 2011 σε € 11.888 χιλ. τη χρήση 
2010 έναντι € 5.975 χιλ. τη χρήση 2009 και αφορούν κυρίως σε έσοδα από επιχορηγήσεις. 

 

Η κατανομή των εξόδων ανά λειτουργία έχει ως εξής: 

Κατανομή εξόδων ανά λειτουργία (ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
1/1-

30/6/2010 
1/1-

30/6/2011 
Κόστος πωληθέντων 102.771 163.129 190.705 94.745 96.959 
Έξοδα διοίκησης 11.421 17.352 18.285 9.504 9.140 
Έξοδα έρευνας 228 567 0 0 0 
Έξοδα διάθεσης 24.322 21.503 23.628 8.437 8.200 

Σύνολο 138.742 202.551 232.618 112.687 114.299 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008), δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  

Τα έξοδα ανήλθαν σε € 232.618 χιλ. τη χρήση 2010 από €202.551 χιλ. τη χρήση 2009 και  €138.742 χιλ. τη 
χρήση 2008. Κατά τη χρήση 2010, τα έξοδα σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 14,8%, η οποία προέκυψε κατά 
κύριο λόγο από την αύξηση των τηλεπικοινωνιακών εξόδων, των αποσβέσεων ενσώματων και άυλων 
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περιουσιακών στοιχείων και των προβλέψεων και διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων. Τα συνολικά έξοδα 
σημείωσαν μικρή άνοδο κατά την περίοδο 1.1-30.6.2011 της τάξεως του 1,4% έναντι της περιόδου 1.1-
30.6.2010. 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου κατά τη χρήση 2010 παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 
11,5% σε σχέση με το 2009 και  διαμορφώθηκαν σε €12.150 χιλ. το 2010 έναντι σε €10.895 χιλ. τη χρήση 2009 
και  €10.756 χιλ. τη χρήση 2008. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά την περίοδο 
1.1-30.6.2011 σε €7.622χιλ. έναντι €5.886χιλ.  την περίοδο 1.1-30.6.2010,παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 
του 29,5%. 
 

Οι ζημίες για τη χρήση 2010 ανήλθαν σε €32.984χιλ., έναντι ζημιών €41.246χιλ. κατά τη χρήση 2009 έναντι 
ζημιών €40.418 χιλ. τη χρήση 2008. Οι ζημίες για την περίοδο 1.1-30.6.2011 ανήλθαν σε €7.680χιλ. έναντι 
ζημιών €18.017 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.6.2010 παρουσιάζοντας βελτίωση στην εξέλιξη των 
αποτελεσμάτων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η ύπαρξη ζημιών οφείλεται στην διενέργεια υψηλών 
αποσβέσεων ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος την τελευταία πενταετία.
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Ακολουθούν στοιχεία ενοποιημένων ισολογισμών του Ομίλου της 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 και α’ 
εξαμήνου 2011: 

Ενοποιημένοι Ισολογισμοί 
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/6/2011 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια στοιχεία 184.772  238.147  233.599  225.017 
Άυλα πάγια στοιχεία 30.222  42.406  32.704  28.261 
Υπεραξία 18.107  18.107  18.107  18.107 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 110  0  0  0 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0  3.626  3.169  4.132 
Λοιπές Mακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.577  993  5.128  5.232 
  234.788  303.279  292.707  280.748 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Αποθέματα 1.237  511  742  740 
Εμπορικές Απαιτήσεις 45.627  58.788  57.944  61.806 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 39.946  27.608  27.589  21.383 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 1.440  1.446  1.472  338 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 192  0  0 0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.067  6.784  2.094  1.012 
  93.509  95.138  89.842  85.279 
Σύνολο Ενεργητικού 328.297  398.417  382.549  366.027 
      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μετοχικό κεφάλαιο 80.815  99.549  55.996  55.996 
Οφειλόμενο κεφάλαιο 0  0  (9.333) (9.333) 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.382  19.296  19.296  19.296 
Ποσά έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   12.000  12.000 
Λοιπά αποθεματικά  9.100  8.676  8.004  8.268 
Αποτελέσματα εις νέον (118.869) (109.408) (89.278) (96.958) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (24.572) 18.113  (3.314) (10.730) 
Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμα δάνεια 150.035  149.869  141.393  141.186 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.958  2.668  1.101  567 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 0  436  1.241  977 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 834  1.033  1.325  1.442 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.456  0  0  0 
Έσοδα Επόμενων Χρήσεων 3.025  4.058  13.387  12.715 
Επιχορηγήσεις 11.277  21.278  20.793  19.143 
  171.586  179.341  179.241  176.029 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προμηθευτές  123.006  127.658  122.258  115.008 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 39.327  49.497  60.609  59.270 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.880  3.362  1.773  1.041 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 250  250  400  400 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 119  100  240  240 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.594  12.536  11.061  15.284 
Επιχορηγήσεις 1.235  3.168  5.425  4.407 
Έσοδα Επόμενων Χρήσεων 873  4.392  4.857  5.080 
  181.283  200.963  206.622  200.729 

Σύνολο Υποχρεώσεων 352.869  380.304  385.863  376.758 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 328.297  398.417  382.549  366.027 
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Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008), δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε στις 30.6.2011 σε €366.027χιλ. και στις 31.12.2010 ανήλθε σε € 382.549 
χιλ., στις 31.12.2009 ανήλθε σε € 398.417 χιλ. και  στις 31.12.2008 ανήλθε σε € 328.297 χιλ..  

 

Η αξία κτήσης των ενσώματων παγίων στοιχείων ανήλθε την 31.12.2010 σε € 334.195 χιλ. έναντι € 301.352 χιλ. 
την  31.12.2009 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 10,9% που οφείλεται στις επενδύσεις ύψους €  33.189 
χιλ. ενώ η αναπόσβεστη αξία  των ενσώματων παγίων στοιχείων διαμορφώθηκε σε €233.599 χιλ. την 
31.12.2010  έναντι €238.147 χιλ. την 31.12.2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,9% λόγω των αυξημένων 
αποσβέσεων. Σημειώνεται ότι η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων στοιχείων ανήλθε την 30.6.2011 σε 
€ 225.017. 

 

 Η αξία κτήσης των άυλων παγίων στοιχείων για την 31.12.2010 ανέρχονται σε € 106.264 χιλ. από € 84.539 χιλ. 
την 31.12.2009 και €49.797 χιλ την 31.12.2008. Η αύξηση κατά 25,7% που παρατηρείται στη χρήση 2010 
οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις ύψους και €21.888χιλ. κατά τη χρήση 2010 στις οποίες έχει προβεί ο Όμιλος 
και αφορούσαν κυρίως σε κόστος απόκτησης πελατών και κατά δεύτερο λόγο σε λογισμικό. Σημειώνεται ότι το 
κόστος απόκτησης πελατών αφορά σε τέλη που καταβάλλονται κυρίως στον ΟΤΕ για την ενεργοποίηση νέων 
πελατών καθώς και σε προμήθειες ενεργοποίησης νέων πελατών, και αποσβένεται εντός 12 μηνών, περίοδο ίση 
με τη διάρκεια της σύμβασης με τον πελάτη. Παρά την αύξηση της αξίας κτήσης των άυλων  παγίων στοιχείων, η 
αναπόσβεστη αξία των άυλων παγίων στοιχείων για την 31.12.2010 ανέρχεται σε € 32.704 χιλ. από € 42.406 
χιλ. την 31.12.2009 και €30.222 χιλ την 31.12.2008 και κατά τη χρήση 2010 παρουσίασε μείωση της τάξεως του 
22,9%  έναντι της χρήσης 2009 λόγω των αυξημένων αποσβέσεων. Η αναπόσβεστη αξία των ασώματων παγίων 
στοιχείων ανήλθε την 30.6.2011 σε € 28.261. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε € 57.944 χιλ. την 31.12.2010 έναντι €58.788 χιλ. την 31.12.2009 
και €45.627 χιλ. την 31.12.2008. Η μείωση των εμπορικών απαιτήσεων κατά τη χρήση 2010 οφείλεται στην 
σημαντική αύξηση των προβλέψεων απομείωσης. Σημειώνεται ότι οι εμπορικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε € 
61.806 χιλ. την 30.6.2011. 

 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε αρνητικά ύψους € 10.730χιλ. στις 30.6.2011 και σε € 3.314 χιλ. στις 
31.12.2010 από θετικά ύψους € 18.113 χιλ. στις 31.12.2009 λόγω αρνητικών συσωσερευμένων αποτελεσμάτων. 

 

Το υπόλοιπο των προμηθευτών την 30.6.2011 ανήλθε σε  €115.008χιλ. ενώ την 31.12.2010 ανήλθε σε  
€122.258χιλ. από  €127.658 χιλ. την 31.12.2009, και €123.006 χιλ. την 31.12.2008 και αφορά κυρίως αγορές 
πάγιου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη.  

 

Την 31.12.2009 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 199 εκατ. και την 31.12.2010 
διαμορφώθηκαν σε € 202 εκατ. εκ των οποίων ποσό € 61 εκατ. περίπου είναι βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις και € 141 εκατ. είναι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι στις 30.6.2011 οι 
δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 200 εκατ.. 
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Τα συνοπτικά στοιχεία ταμειακών ροών του Ομίλου κατά την τριετία 2008-2010 και α’ εξαμήνου 2011 έχουν ως 
ακολούθως: 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

(ποσά σε χιλ. €) 
1/1-

31/12/2008 
1.1-

31.12.2009 
1.1-

31.12.2010 
1.1- 

30.6.2010 
1.1- 

30.6.2011 
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες (25.343) 12.312  56.698  30.508 24.804 
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές 
από επενδυτικές δραστηριότητες (52.632) (87.264) (78.215) (44.389) (28.660) 
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 77.546  76.670  16.826  7.983 2.774 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (429) 1.718  (4.690) (5.898) (1.082) 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
αυτών στην αρχή της χρήσης 5.495  5.067  6.784  6.784 2.094 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
στο τέλος της χρήσης 5.067  6.784  2.094  887 1.012 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008), δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.   
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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 
την Εταιρία και τη θυγατρική της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής “o Όμιλος”) 3.Το παρόν 
Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από: α) το Περιληπτικό Σημείωμα β) τους Παράγοντες Κινδύνου 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 4195, fax: 213 000 5190 (αρμόδια κα. Αθηνά Μασταγκάκη). 

 Του Συμβούλου Έκδοσης, Alpha Bank, Πανεπιστημίου 45, Αθήνα Αττικής, τηλ. 210 32 62 862, Fax: 210 32 
62 877, υπεύθυνες η κα Ειρήνη Τζανακάκη και η κα Δέσποινα Καντζή. 

 

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.  

 

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 
3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης Alpha Bank (www.alpha.gr) και στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.hol.gr/). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο 
επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 
Αθήνα 115 25. 

 

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 και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για  τη σύνταξη 
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και ο Σύμβουλος Έκδοσης Alpha Bank, βεβαιώνουν ότι το αυτό έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

                                                
3 Σημειώνεται ότι αναφορικά με τις χρήσεις 2008 και 2009 συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η εταιρία 
Unibrain Inc. η οποία όμως πωλήθηκε την 1η Μαρτίου 2010.   
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Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι τα εξής:  

 Αντώνης Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος, και 
 Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  

 
Η διεύθυνση των ανωτέρω προσώπων είναι η διεύθυνση της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, Αθήνα 115 
25, τηλ. 213 000 4000. 

 

Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρίας 
που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και ο Σύμβουλος Έκδοσης Alpha Bank, ως 
νομικό πρόσωπο, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 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 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρίας που 
επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου 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,  εξ όσων γνωρίζουν,  αληθή και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το 
περιεχόμενό του. 

 

Ο Σύμβουλος της παρούσας Έκδοσης Alpha Bank, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι έχει διενεργηθεί κατ’ 
εντολή του έκτακτος νομικός έλεγχος από την «Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικηγορική Εταιρεία», Βεντήρη 5 
Αθήνα, Τ.Κ. 11528, τηλ 210 3615544, προκειμένου να  χορηγηθεί το έγγραφο που παρατίθεται στην ενότητα  
3.2.3. «Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.  

 

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 ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (βλ. 
σχετικά κεφ. 4.10 «Δαπάνες Έκδοσης» και 4.11 «Σύγκρουση Συμφερόντων»).  
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3.2.2 Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL της οικονομικής χρήσεως που  έληξε στις 31.12.2008 έχουν 
συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και 
έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400). 
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 26.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και 
την από 29.6.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL της οικονομικής χρήσεως που έληξε στις 31.12.2009 έχουν 
συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και 
έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400). 
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 15.4.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και 
την από 22.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL της οικονομικής χρήσεως που έληξε στις 31.12.2010, έχουν 
συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και 
έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400). 
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 21.03.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και  
την από 28.6.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

 

Οι ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της HOL για την περίοδο που έληξε  στις 30.6.2011 οι 
οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της 
ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, 
τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 22.08.2011 απόφαση του 
Δ.Σ. της Εταιρίας. 

Σημειώνεται ότι ουδείς από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την 
άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
καθώς και μέχρι τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.  
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Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριου Ψάλτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 
38081), επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2008. Η εν λόγω Έκθεση 
Ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2008 

 

«Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Hellas online AE (η «Εταιρία»), καθώς και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), που αποτελούνται 
από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2008 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 Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και διατήρηση 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην 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 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 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο 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 που αφορά στην  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά όχι για 
την έκφραση γνώμης επί της  αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας.  Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν 
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 συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2008, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του 
Κ.Ν. 2190/1920». 

 

Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριου Ψάλτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 
38081), επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2009. Η εν λόγω Έκθεση 
Ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2009 

 «Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Hellas online AE (η «Εταιρία») 
και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από τoν εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 
2009, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών 
πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε με τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 
και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 
της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας Hellas online AE και των θυγατρικών αυτής κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που 
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έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα 
άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 
 

Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριου Ψάλτη (ΑΜ 
ΣΟΕΛ 38081), επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2010. Η εν λόγω 
Έκθεση Ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2010 

«Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Hellas online 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΑΕ και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο 
ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 
και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας.  
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 
της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας Hellas online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΑΕ και 
των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές 
τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 
2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 

 

Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριου Ψάλτη (ΑΜ 
ΣΟΕΛ 38081), επί των δημοσιευμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την περίοδο 1.1-
30.6.2011. Η εν λόγω Έκθεση Επισκόπησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Έκθεση Επισκόπησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1-30.6.2011 

«Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Εισαγωγή  
 
Επισκοπήσαμε το συνημμένο συνοπτικό εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της HELLAS ONLINE 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η Διοίκηση έχει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.  
 
Εύρος Επισκόπησης 
 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η 
επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων 
κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή 
αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από 
αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη 
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
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οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε 
γνώμη ελέγχου.  
 
Συμπέρασμα  
 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.  
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων  
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.» 
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3.2.3 Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή  

Ο Νομικός Έλεγχος που είχε ως αντικείμενο την εταιρία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τη θυγατρική της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και κάλυψε 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2008  έως και 21.10.2011, διενεργήθηκε από την «Παπαπολίτης & Παπαπολίτης 
Δικηγορική Εταιρεία», (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 80042), οδός Βεντήρη 5, 11528  Αθήνα, τηλ.: 210 3615544 (εφεξής «Νομικός 
Ελεγκτής») . 

 

Στο από 21.10.2011 Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή αναφέρονται τα εξής: 

 
«Δυνάμει της από 27 Δεκεμβρίου 2010 εντολής σας, διενεργήσαμε νομικό έλεγχο στην εισηγμένη στο Χ.Α. 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
(η «Εταιρία») και τη θυγατρική της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (η «Θυγατρική») προς το σκοπό 
σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία 
αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Δεκεμβρίου 2010 και την εισαγωγή των νέων 
μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.  
 
Ο νομικός μας έλεγχος κάλυψε τη χρονική περίοδο από 1.1.2008 έως και 10.3.2011 και διενεργήθηκε με βάση 
αποκλειστικά τα έγγραφα, τις δηλώσεις, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσε η Εταιρία και η Θυγατρική 
στη διάθεσή μας, καθώς και την από 10.3.2011 επιστολή δικαστικών και διοικητικών υποθέσεων και 
διαδικασιών της Εταιρίας και της Θυγατρικής. 
 
Δυνάμει της από 15 Ιουλίου 2011 εντολής σας, προβήκαμε στην επικαιροποίηση του ως άνω ελέγχου μας, ο 
οποίος κάλυψε τη χρονική περίοδο από 11.3.2011 έως και 21.10.2011 και διενεργήθηκε με βάση αποκλειστικά 
τα έγγραφα, τις δηλώσεις, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσε η Εταιρία και η Θυγατρική στη διάθεσή 
μας, καθώς και την από 14.10.2011 επιστολή δικαστικών και διοικητικών υποθέσεων και διαδικασιών της 
Εταιρίας και της Θυγατρικής (η «Επιστολή»). 
 
Κατόπιν του ως άνω ελέγχου που διενεργήσαμε στην Εταιρία και τη Θυγατρική, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
εντολές σας, σας υποβάλλουμε το παρόν Έγγραφο Νομικού Ελεγκτή, το οποίο έχει ως ακολούθως: 
 
1. Τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από την Εταιρία και τη Θυγατρική είναι κατά τη γνώμη μας επαρκή 
για τη διεξαγωγή του νομικού ελέγχου της Εταιρίας και της Θυγατρικής για το σκοπό σύνταξης του Ενημερωτικού 
Δελτίου. 
 
2. Η Εταιρία και η Θυγατρική είναι ανώνυμες εταιρείες και υπάγονται, μεταξύ άλλων, στις διατάξεις του 
κ.ν. 2190/1920. 
 
3. Η νομική κατάσταση της Εταιρίας και της Θυγατρικής είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους 
κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται, όσον αφορά στην ίδρυση και την καταστατική τους λειτουργία. 
 
4. Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχονται διατάξεις που παρεκκλίνουν των διατάξεων του κ.ν. 
2190/1920 ως σήμερα ισχύει.  
 
Επισημαίνεται ότι: 
 Η προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ως σήμερα ισχύει 
τροποποιηθείς από το Νόμο 3884/2010 έλαβε χώρα δυνάμει απόφασης της από 28.6.2011 Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.  
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 Οι εν λόγω τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας και δη των άρθρων 8, 11, 12, 13, 17 και 18 
αυτού εγκρίθηκαν με τη με Αρ. Πρωτ. Κ2-6774/21.07.2011  απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  
 H Εταιρία εφάρμοσε τις αναγκαστικού δικαίου (τροποποιηθείσες ως άνω) διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, 
ήδη πριν από την ως άνω προσαρμογή του Καταστατικού της, κατά την πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του ως 
άνω Νόμου 3884/2010 (ΦΕΚ Α 168/24.09.2010) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 
21.12.2010. 
 
5. Στο Καταστατικό της Θυγατρικής δεν περιέχονται διατάξεις που παρεκκλίνουν των διατάξεων του κ.ν. 
2190/1920, δεν έχει εντούτοις ακόμα προσαρμοστεί στις τροποποιητικές διατάξεις των νόμων 3604/2007 και 
3884/2010. Σε κάθε περίπτωση αντίθεσης διατάξεων του Καταστατικού της Θυγατρικής από τις αναγκαστικού 
δικαίου διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ως σήμερα ισχύει, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του τελευταίου και όχι του 
Καταστατικού, επισημαίνεται δε ότι η Θυγατρική εφαρμόζει τις εν λόγω αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920. Ως εκ τούτου η ανωτέρω μη προσαρμογή του Καταστατικού της Θυγατρικής στις διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920 ως σήμερα ισχύει, ουδένα κίνδυνο συνεπάγεται ή συνιστά αναφορικά με την εν γένει δραστηριότητα 
της Θυγατρικής.  
 
6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί προ της ολοκλήρωσης της παρούσας 
αύξησης, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και πλήρως 
αποπληρωμένες και δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη μεταβίβαση των 
μετοχών της Εταιρίας.  
 
Υπόψη μας τέθηκε η από 2.10.2009 Εξωεταιρική Συμφωνία Μετόχων μεταξύ των εταιρειών Intracom Holdings, 
World Equities Investments Holdings S.A. (WEI) και Vodafone – Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. (Vodafone), σύμφωνα με την 
οποία προβλέπονται τα εξής: 
 
 Με σκοπό την παροχή προστασίας στη Vodafone ως νεοεισερχόμενης μετόχου μειοψηφίας, η εξωεταιρική 

συμφωνία προβλέπει ότι σε περίπτωση που η συνολική, άμεση και έμμεση, συμμετοχή στην Εταιρία των 
Intracom Holdings και WEI δεν αντιστοιχεί πλέον σε τουλάχιστον 50%  + μία (1) μετοχή, οι εν λόγω μέτοχοι 
θα οφείλουν να προσφέρουν στη Vodafone το σύνολο των μετοχών τους. 

 Σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου επί ενός εκ των συμβαλλομένων Intracom Holdings και WEI, το αντίστοιχο 
μέρος οφείλει να προσφέρει τις μετοχές του στη Vodafone, ενώ, αντίστοιχα σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου 
της Vodafone, η τελευταία  υποχρεούται να προσφέρει τις μετοχές της προς τα λοιπά αντισυμβαλλόμενα 
μέρη, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας το οικείο χρονικό σημείο.  

 Εφόσον η Intracom Holdings ή η WEI αποφασίσουν να εκποιήσουν ή άλλως διαθέσουν οιοδήποτε ποσοστό 
εκ της συμμετοχής τους στην Εταιρία, προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης (right of first refusal) υπέρ της 
Vodafone. Ταυτόχρονα, εφόσον η Vodafone αποφασίσει να εκποιήσει ή άλλως διαθέσει οιοδήποτε 
ποσοστό εκ της συμμετοχής της στην Εταιρία, προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης (right of first refusal) υπέρ 
των Intracom Holdings και WEI κατ’ αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας. Το δικαίωμα προτίμησης δεν θα ισχύει στην περίπτωση ενδοομιλικής (κατά την έννοια της παρ. 5 
του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920) μεταβίβασης ποσοστών συμμετοχής ή στην περίπτωση μεταβίβασης 
λόγω συμμόρφωσης σε υπόδειξη ή απόφαση του Χ.Α. ή/και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Εξωεταιρική Συμφωνία Μετόχων δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη αποκλειστικά σε 
συμβατικό επίπεδο και δεν αναιρεί την ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας. 

Υπόψη μας τέθηκαν επίσης οι με ημερομηνία 18.4.2011, 19.4.2011 και 27.4.2011 δηλώσεις των ως άνω 
συμβαλλομένων μερών, ήτοι της Intracom Holdings, της Vodafone και της WEI αντίστοιχα, προς τη Διοίκηση της 
Εταιρίας, σύμφωνα με τις οποίες η ανωτέρω από 2.10.2009 Εξωεταιρική Συμφωνία Μετόχων δε δημιουργεί 
κοινό έλεγχο της Εταιρίας από τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη, είτε και από τα τρία μαζί, είτε ανά δύο μεταξύ 
τους. 
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7. Από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης 1.1.2010 - 31.12.2010, προκύπτει ότι το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της. 
Σύμφωνα δε με την εφαρμοστέα στην περίπτωση αυτή διάταξη του α. 48 του κ.ν. 2190/1920, προς αποφυγήν 
συνδρομής της προϋπόθεσης για λύση της Εταιρίας με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης έχοντος έννομο 
συμφέρον, η γενική συνέλευση της Εταιρίας υποχρεούται να λάβει μέτρα κατά το α. 47 του κ.ν. 2190/1920 (το 
οποίο εφαρμόζεται όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί κατώτερο του ½ του 
μετοχικού κεφαλαίου της) κατόπιν σύγκλησης αυτής σε συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 
εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης. 
Δεδομένου ότι η παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που αποφάσισε η από 21.12.2010 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η από 28.6.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρίας, η οποία συνεδρίασε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της χρήσης 2010 σύμφωνα 
προς τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920, αποφάσισε ότι εφόσον η αναλογία ιδίων 
κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου είναι κατώτερη του ½ και μετά από την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, με σκοπό την λήψη περαιτέρω κατάλληλων μέτρων, προκειμένου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 
Εταιρίας, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, να μην υπολείπεται του 
½ του μετοχικού κεφαλαίου της, προς αντιμετώπιση του ζητήματος του α. 47 του κ.ν. 2190/1920. Επισημαίνεται 
ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος του α. 47 του κ.ν. 2190/1920 συνεπάγεται την ταυτόχρονη αντιμετώπιση του 
ως άνω ζητήματος του α. 48 του κ.ν. 2190/1920. Δεδομένου ότι η τιμή διάθεσης των εκδοθεισόμενων από την 
παρούσα αύξηση μετοχών ορίσθηκε με την από 28.9.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 
στο ποσό των €1,15 ανά μετοχή, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προκύπτει ως άνω από τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010,  θα διατηρηθεί κατώτερο του ½ του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και στην περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης αυτής, ήτοι με έκδοση 
31.109.014 μετοχών. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα πρέπει ως προαναφέρθηκε να 
συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς αντιμετώπιση του ζητήματος του α. 47 του κ.ν. 2190/1920. 
 
8. Το μετοχικό κεφάλαιο της Θυγατρικής είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Σύμφωνα με το ισχύον 
Καταστατικό της Θυγατρικής οι μετοχές της είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες, υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης τήρησης της διαδικασίας γνωστοποίησης και παρέλευσης των προθεσμιών που προβλέπονται 
στο καταστατικό της. Δεν τέθηκαν υπόψη μας συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη μεταβίβαση 
των μετοχών της Θυγατρικής. Οι μετοχές της Θυγατρικής έχουν ενεχυριαστεί στο σύνολό τους (100%) υπέρ των 
ομολογιούχων δανειστών του από 23.10.2008 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας, ύψους 
€144.500.000. 
 
9. Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρίας και της Θυγατρικής είναι σύμφωνη με τους νόμους και 
τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται. 
 
10. Δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή κινητές αξίες μετατρέψιμες σε ή ανταλλάξιμες 
με μετοχές της Εταιρίας. 
 
11. Οι μετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς, ούτε ρήτρες μετατροπής. 
 
12. Η Εταιρία δε διατηρεί σήμερα σε ισχύ σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της.  
 
13. Πλην όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, δεν υφίστανται άλλες συμβάσεις μετόχων, 
συμβάσεις μεταβίβασης μετοχών, συμβάσεις επαναγοράς μετοχών, συμβάσεις περιορισμού του δικαιώματος 
μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μετοχών της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβάσεων που αφορούν 
δικαιώματα ψήφου, δικαιώματα προτίμησης, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς των μετοχών της Εταιρίας, 
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δικαιώματα αγοράς ή πώλησης ή συμφωνίες διανομής κερδών, ή διανομής μερίσματος ή συμφωνία που να 
προβλέπει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης. 
 
14. Η Εταιρία συμμορφώνεται με όλο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και δη με τις 
προβλεπόμενες από το Ν. 3873/2010 διατάξεις, διαθέτει δε επαρκή εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος 
περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο Ν. 3016/2002. Επιπλέον, η Εταιρία έχει 
συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7 και 8 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου  37 του Ν. 
3693/2008.  
 
15. Η Εταιρία και η Θυγατρική δε βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση παύσης πληρωμών, δεν έχουν 
κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε σε καθεστώς συνδιαλλαγής με πιστωτές ή 
αναδιοργάνωσης, ούτε εκκρεμούν κατά αυτών ή έχουν υποβληθεί από αυτές σχετικές αιτήσεις και η άδεια 
λειτουργίας τους δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει ληφθεί απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής τους. 
 
16. Σχετικά με τις εκκρεμείς δικαστικές και διοικητικές υποθέσεις και διαδικασίες της Εταιρίας και της 
Θυγατρικής, τέθηκε υπόψη μας η Επιστολή της Εταιρίας, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην οικεία ενότητα του 
Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας δηλώνει ότι, πιθανή 
αρνητική έκβαση των δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται η Εταιρία ή η Θυγατρική δεν αναμένεται 
να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρίας ή/και της 
Θυγατρικής και δεν υφίστανται άλλα νομικά ζητήματα, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση ή την κερδοφορία της Εταιρίας ή/και της Θυγατρικής. Βάσει της ανωτέρω 
δηλώσεως, εκτιμούμε ότι οι ως άνω εκκρεμείς δικαστικές και διοικητικές υποθέσεις και διαδικασίες της Εταιρίας 
και της Θυγατρικής δεν ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη νομική κατάσταση της Εταιρίας ή/και της 
Θυγατρικής.  
 
17. Η Εταιρία και η Θυγατρική κατέχουν τις απαιτούμενες από το νόμο  άδειες, για τις υπηρεσίες που 
παρέχουν. 
 
18. Η Εταιρία και η Θυγατρική συμμορφώνονται ουσιωδώς με τις διατάξεις του δικαίου τηλεπικοινωνιών, 
καθώς και με τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τήρησης του απορρήτου των 
τηλεπικοινωνιών. 
 
19. Η εισφορά στην Εταιρία του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (DSL) της Vodafone, η οποία 
αποφασίσθηκε με την από 16.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, εγκρίθηκε με τη 
με Αρ. Πρωτ. Κ2-13060/28-12-2009 απόφαση του (πρώην) Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας. Με την ίδια με Αρ. Πρωτ. Κ2-13060/28-12-2009 απόφαση του (πρώην) Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του 
Καταστατικού της Εταιρίας και το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των €99.548.844,80. Για την ανωτέρω 
εισφορά χορηγήθηκε η συναίνεση του ΟΤΕ και ενημερώθηκε η ΕΕΤΤ με σχετική γνωστοποίηση. Η ΕΕΤΤ 
εξέδωσε τη με Αρ. Πρωτ. 553/013/18.2.2010 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία, η  κατ΄ άρθρο 4α του ν. 
703/1977 γνωστοποίηση της Εταιρίας τέθηκε στο αρχείο και δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής του περί 
προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων άρθρου 4β του ν. 703/1977. 
 
20. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €52.885.323,80 με συμψηφισμό ζημιών εις 
νέον, όπως αυτή απεφασίσθη από την από 22.6.2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, έχει 
ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί η με Αρ. Πρωτ. Κ2 6698/7-7-2010 σχετική εγκριτική απόφαση του (πρώην) 
Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
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21. Η Εταιρία και η Θυγατρική έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 για τη 
λήψη κρατικής επιχορήγησης ως ενίσχυση για επιχειρηματικά τους σχέδια.  Η Εταιρία και η Θυγατρική 
συμμορφώνονται με τους ειδικότερους όρους των αποφάσεων υπαγωγής τους στις διατάξεις του ως άνω 
Επενδυτικού Νόμου.  
 
22. Πλην όσων μνημονεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
μεταξύ, αφενός της Εταιρίας ή της Θυγατρικής και αφετέρου των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων τους, οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. 
 
23. Δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την παρούσα αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. 
 
24. Κατόπιν μελέτης του Ενημερωτικού Δελτίου, προ της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
πιστοποιείται ότι δεν έχει παραληφθεί ουσιώδες νομικό ζήτημα, το οποίο θα έπρεπε να έχει περιληφθεί στο 
Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3401/2005 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
809/2004 και οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς του Ενημερωτικού Δελτίου 
για το οποίο είμαστε υπεύθυνοι, αφού λάβαμε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, 
σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το 
περιεχόμενό του. 
 
Η «Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικηγορική Εταιρία», οδός Βεντήρη 5, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 3615 544, 
δηλώνει ότι: 
 
(i) Οι εταίροι και συνεργάτες της «Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικηγορική Εταιρία» δε συνδέονται και δε 
διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, υπό την 
έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920, πλην των περιπτώσεων παροχής νομικών υπηρεσιών 
στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτή, ως άνω, εταιρείες κατά το παρελθόν, επί του παρόντος και, 
ενδεχομένως, στο μέλλον.  
(ii) Συναινεί στην αυτούσια παράθεση του παρόντος Εγγράφου Νομικού Ελεγκτή στο Ενημερωτικό Δελτίο 
που θα εκδώσει η Εταιρία και τη διάθεσή του στο ενδιαφερόμενο επενδυτικό κοινό.  
 
Επισημαίνεται τέλος ότι τα περιεχόμενα του παρόντος Εγγράφου Νομικού Ελεγκτή τελούν υπό τις ακόλουθες 
επιφυλάξεις και παραδοχές: 
 
 Οι απόψεις και εκτιμήσεις που διατυπώνονται στο παρόν Έγγραφο Νομικού Ελεγκτή τελούν υπό την 

επιφύλαξη της αλήθειας, της γνησιότητας, της ακρίβειας και της πληρότητας των χορηγηθέντων εγγράφων, 
πιστοποιητικών, πινάκων, διευκρινίσεων και λοιπών δηλώσεων και στοιχείων, που μας χορήγησε η 
Εταιρία και η Θυγατρική, επί των οποίων δεν εκφέρουμε γνώμη και τα οποία δε βεβαιώνουμε. 
Επισημαίνουμε ότι δεν έχουμε εξετάσει την ακρίβεια και την πιστότητα των δηλώσεων, πράξεων και 
γεγονότων, που μνημονεύονται στα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία, καθώς και τη νομιμοποίηση της 
Εταιρίας, της Θυγατρικής και των αντισυμβαλλομένων τους στις διάφορες συμβάσεις, που αποτέλεσαν 
αντικείμενο του νομικού μας ελέγχου. 
 

 Ο νομικός μας έλεγχος περιορίζεται στην εξέταση θεμάτων που άπτονται του ελληνικού δικαίου μόνον, 
όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία της παρούσης. Επίσης, δεν εκφέρουμε άποψη σχετικά με 
οποιεσδήποτε άλλες, πέραν των νομικών, επιπτώσεις στην Εταιρία και τη Θυγατρική από τις πληροφορίες 
που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο του νομικού ελέγχου που διενεργήσαμε. 
 

 Κατά το νομικό μας έλεγχο δεν εξετάσαμε οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά, λειτουργικά ή τεχνικά θέματα 
και στοιχεία που αφορούν την Εταιρία ή τη Θυγατρική, ούτε την πραγματική (φυσική) κατάσταση 
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οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας ή της Θυγατρικής. Περαιτέρω, δεν εκφέρουμε άποψη 
σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και τα λοιπά οικονομικά και στατιστικά στοιχεία της Εταιρίας και 
της Θυγατρικής. 
 

 Δεν εξετάσαμε το περιεχόμενο και τους φακέλους των εκκρεμών δικαστικών και διοικητικών υποθέσεων και 
διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται η Εταιρία και η Θυγατρική.» 

 

 

3.2.4 Φορολογικός Έλεγχος  

 

Η HOL  έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006 ενώ η θυγατρική της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2007.  

 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις, δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τη HOL, ενώ έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ύψους € 240 χιλ. 
κατά την 30/6/2011 για τη θυγατρική της εταιρία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.». 

 

Η Εταιρία, βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των τακτικών φορολογικών ελέγχων 
που έχουν διενεργηθεί, εκτιμά ότι τυχόν αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων των 
εταιριών του Ομίλου που μπορεί να προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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3.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Σύμφωνα με την από 14.10.2011 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Αντώνιου Κεραστάρη 
και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κόκκαλη, οι σημαντικότερες εκκρεμείς 
δικαστικές υποθέσεις παρατίθενται ακολούθως.  

«Αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές και διοικητικές υποθέσεις της Hellas OnLine (HOL ή Εταιρία) και της 
Θυγατρικής της Αττικές Επικοινωνίες Α.Ε. (από κοινού ο Όμιλος ή οι Εταιρίες) που απορρέουν από τη 
διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους δηλώνουμε, ότι οι Εταιρίες είναι διάδικοι σε διάφορες 
δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, όπως αγωγές τους κατά τρίτων, αγωγές τρίτων κατά των Εταιριών και 
διαφορές ενώπιον της ΕΕΤΤ και της ΑΔΑΕ οι σημαντικότερες εκ των οποίων, ως ειδικώς αναφερόμενες και στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, είναι οι εξής: 

 

Α. Αγωγές 

Κατά της Εταιρίας 

Εκκρεμοδικία των Hellas on Line και ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Α.Ε. με την Teledome Α.Ε.Β.Ε., στο πλαίσιο της οποίας η 
χρηματική αξία του επίδικου αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό των 36.488.375 Ευρώ κατά την κύρια βάση της ή, 
άλλως, στο ποσό των 122.302.376,91 Ευρώ κατά την επικουρική βάση της. 

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,  ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ κλπ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
που είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 15/10/2009, πλην όμως η συζήτηση της αναβλήθηκε 
για τη δικάσιμο της 13/10/2011. Τα αιτήματα της εν λόγω αγωγής είναι τα εξής:  

α) 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 Εταιρία Εμπορίας Συσκευών και 
Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής» και οι αποφάσεις που αυτές έλαβαν, 

β) 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 εταιρίας αυτής με απορρόφηση 
από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Παραγωγής 
Λογισμικού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων» και με ημερομηνία Ισολογισμού 
μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2007,  

γ) 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,  

δ) 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, 

ε) 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 εταιρίας αυτής με απορρόφηση 
της HELLAS ON LINE και με ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2007,  

στ) Να καταδικασθούν οι ανωτέρω εναγόμενοι «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «HELLAS ON LINE 
Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής», «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ 
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία 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 εταιρία TELEDOME ΑΕΒΕ ως αποζημίωση:  

i) Το ποσό των € 31.488.375,00 κατά το οποίο η TELEDOME ΑΕΒΕ εζημιώθη λόγω της υπαίτιας ματαίωσης της 
συγχώνευσης 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:  
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ii(a) Το ποσό των € 10.766.378,91 κατά το οποίο η TELEDOME ΑΕΒΕ 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  

ii(b) Το ποσό των €106.535.998 ως αποθετική ζημία της TELEDOME ΑΕΒΕ, ήτοι, συνολικώς το άθροισμα των 
ανωτέρω κονδυλίων (iia +iib) (€ 10.766.378,91 + € 106.535.998), ποσό των € 117.302.376,91.  

iii) Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον έκαστος, σε αποζημίωση € 5.000.000 για την αποκατάσταση 
της ηθικής βλάβης και προσβολής της προσωπικότητας της TELEDOME ΑΕΒΕ. 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 Α.Ε. 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 Α.Ε.Β.Ε. στις 
27/11/2007, 

(β) στις 27/11/2007 και 29/11/2007 η Intracom Α.Ε. 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 εταιρία της Intracom Α.Ε. Συμμετοχών, Intracom ΓΤ 
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 Α.Ε. 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 Α.Ε. Συμμετοχών συμμετέχει με 39% στην 
Teledome), 

(στ) καμία συμβατική σχέση δεν υποχρέωνε τους μετόχους των Hellas on Line Α.Ε. και Unibrain Α.Ε. 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. 

 

 

Β. Διαφορές ενώπιον Αρχών 

1.- Αναφορικά με χρεώσεις μισθωμένων κυκλωμάτων για χρονική περίοδο που εκτείνεται από τον Δεκέμβριο του 
2003 έως περίπου τα τέλη του 2005 έχει προβληθεί απαίτηση της ΟΤΕ Α.Ε. από ανεξόφλητες χρεώσεις που 
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 HOL με την 
ΟΤΕ Α.Ε. σε συνέχεια των με αρ. Πρωτ. 18884/2005 και 5273/2006 καταγγελιών - αιτήσεων ασφαλιστικών 
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μέτρων της HOL κατά της ΟΤΕ Α.Ε. Αναμένεται μεν η έκδοση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ, πλην όμως έχει 
παρέλθει ικανότατο χρονικό διάστημα χωρίς να μεσολαβήσει καμία εξέλιξη και εκτιμάται, ότι η υπόθεση δεν θα 
έχει περαιτέρω συνέπειες για την Εταιρία. 

 

2.- Την περίοδο 1/1/-31/12/2009 η ΟΤΕ ΑΕ τιμολόγησε την Εταιρία και τη Θυγατρική με ποσά συνολικού ύψους 
€2.659 χιλ. (πλέον ΦΠΑ) για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης 
για την περίοδο από 27-02.2007 μέχρι 31-08-2009. Κατόπιν αντίδρασης των θιγόμενων τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων, μεταξύ δε αυτών και της Εταιρίας, για λόγους που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού, στην 
αναδρομικότητα και στο συνολικό ποσό της χρέωσης και μετά από σχετικώς διενεργηθείσες ακροάσεις, η ΕΕΤΤ 
με τις υπ' αρ. πρωτ. 1598/Φ.610/19-02-2009 και 1633/Φ.610/13-03-2009 αποφάσεις της, ανέστειλε προσωρινά 
την προθεσμία πληρωμής των τιμολογίων, υπό τον όρο προσήκουσας καταβολής του 20% επί του 
τιμολογηθέντος ποσού. Εν συνεχεία, η ΕΕΤΤ εξέδωσε την υπ' αρ. πρωτ. 531/232/23-07-2009 Απόφαση, με την 
οποία υποχρέωσε την ΟΤΕ Α.Ε., σε σχέση με τις αναδρομικές χρεώσεις καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας 
μέχρι 31.12.2008, να προβεί σε διορθωτική τιμολόγηση και βάσει αυτής σε εκκαθάριση των τιμολογίων, τα 
ποσά των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί από τους παρόχους κατά ποσοστό 20 % σύμφωνα με την ανωτέρω 
προσωρινή διάταξη καθώς και σε καλόπιστες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτού χρόνου 
καταβολής των λοιπών οφειλομένων ποσών. Παράλληλα, κατά της τελευταίας απόφασης της ΕΕΤΤ ασκήθηκε η 
υπ' αύξοντα αριθμό καταχώρησης ΠΡ617/15.10.2009 Προσφυγή της Εταιρίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, καθώς και η υπ’ αύξοντα αριθμό καταχώρησης ΠΡ618/15-10-2009 Προσφυγή της Θυγατρικής ενώπιον 
του ιδίου Δικαστηρίου. Επιπρόσθετα, ενόψει του ότι η ΟΤΕ Α.Ε. τιμολόγησε την Εταιρία για την περίοδο 
1/9/2009 έως 30/11/2009 την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης με 
τιμή μονάδος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 6,52/Ampere κατά παράβαση της ως άνω με αρ. πρωτ. 
531/232/23-7-2009 Απόφασης της ΕΕΤΤ, η Εταιρία κατέθεσε σχετικά ενώπιον της ΕΕΤΤ τη με αρ. πρωτ. 
5580/02-10 της 8-2-2010 Αίτηση θεραπείας / επανεξέτασης της ως άνω με αρ. πρωτ. 531/232/23-7-2009 
Απόφασης  της ΕΕΤΤ ζητώντας την επανεξέταση/τροποποίηση αυτής, προκειμένου να θεωρηθεί ως μη 
οφειλόμενο από την Εταιρία προς την ΟΤΕ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 27-2-2007 έως 31-08-2009 
οιοδήποτε μηνιαίο τίμημα υπερβαίνει το τίμημα του Δεκεμβρίου 2009, δηλαδή 55.898,57 ευρώ, να απαλλαγεί η 
Εταιρία από την υποχρέωση καταβολής προς την ΟΤΕ Α.Ε. έως την επανεξέταση / τροποποίηση της ως άνω 
σχετικής απόφασης και να ισχύσει ο υπολογισμός  του κόστους με βάση το μέσο μηνιαίο όρο των 
καταγεγραμμένων τιμών Ampere. Στις 2-8-2010 η ΕΕΤΤ κάλεσε την Εταιρία και την ΟΤΕ Α.Ε. για εμφάνιση 
ενώπιόν της, προκειμένου να εκθέσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους. Η ΕΕΤΤ εξέδωσε στις 16-12-2010 την 
υπ’ αριθμ. 588/22 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία ανάλογα με το τιμολόγιο της ΔΕΗ Β1 ή Γ22 θα 
προσδιορίζεται η τιμή χρέωσης. Το ζήτημα της μεθόδου χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έχει πλέον 
εν γένει επιλυθεί και η αναμενόμενη απόφαση της ΕΕΤΤ επί της Αίτησης Θεραπείας αφορά σε παρελθόν 
χρονικό διάστημα, κατά το οποίο είχαν εγερθεί οι ανωτέρω αμφισβητήσεις. Εκτιμάται, ότι η Αίτηση Θεραπείας 
της Εταιρίας θα αντιμετωπισθεί θετικά από την ΕΕΤΤ, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται ότι θα προκύψει 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική υποχρέωση της Εταιρίας. 

Γ. Λοιπές Διαφορές ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών 

Περαιτέρω, οι Εταιρίες είναι διάδικοι σε διάφορες δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες δεν 
παρατίθενται ειδικώς στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι σημαντικότερες εκ των οποίων έχουν ως 
ακολούθως: 

 

Κατά της Εταιρίας 

 

1.- Αγωγή της εταιρίας «Πρόδρομος Χατζηγεωργίου & Σία ΕΠΕ» με αξία επίδικου αντικειμένου 604.500 Ευρώ 

Η αντίδικος διεκδικεί έναντι της Εταιρίας ποσό ύψους 604.500 ευρώ (ποσό 304.500 ευρώ ως θετική, αποθετική 
ζημία και ποσό 300.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης). Η διαφορά έχει ιστορική βάση 
την προβαλλόμενη παράλειψη της Εταιρίας ως Καταχωρητή να ενημερώσει την ενάγουσα για την ημερομηνία 
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λήξεως της καταχώρησης του domain name, ώστε να γίνει εγκαίρως η ανανέωση του, με αποτέλεσμα κατά τη 
λήξη της καταχώρησης το εν λόγω domain name να κατοχυρωθεί υπέρ τρίτης εταιρίας από άλλον, τρίτο 
καταχωρητή. Η αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 21/5/2009 μετ΄ αναβολή 
και επ' αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 7888/2009 απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου, η οποία απέρριψε την 
ασκηθείσα κατά τα προαναφερόμενα αγωγή και επιδίκασε στην Εταιρία το ποσό των 3.000 ευρώ για δικαστική 
δαπάνη. 

 

2.- Αγωγή της Direct line με αξία επίδικου αντικειμένου ύψους 317.223,25 Ευρώ  

Η αντίδικος άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή με βάση απαίτηση από τιμολόγια και 
παρασχεθείσες υπηρεσίες ποσού ύψους 317.223,25 Ευρώ. Η συζήτηση έλαβε χώρα στις 03.12.2008 και 
εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 5682/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία 
αναγνωρίσθηκε σε βάρος της Εταιρίας ως καταβλητέο το ποσό των 293.000 Ευρώ. Έχει ασκηθεί έφεση της 
Εταιρίας κατά της εν λόγω απόφασης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί 
στις 13.10.2012. 

 

3.- Αγωγή της «Deutsche Telekom AG» με επίδικο αντικείμενο μη αποτιμητό σε χρηματική αξία. 

Η αντίδικος άσκησε αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας είχε 
αρχικώς προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 2ας.6.2010 και κατόπιν τριών αναβολών για τη δικάσιμο της 
28ης.9.2011. Τα αιτήματα της εν λόγω αγωγής είναι τα εξής:  

α) να αναγνωριστεί ότι η Εταιρία χρησιμοποιεί παρανόμως το κοινοτικό σήμα της  Deutsche Telekom (με 
αριθμό 212 787) ήτο το χρώμα MAGENTA της κλίμακας RAL 4010 με την ειδική ονομασία Τelemagenta, άλλως 
ότι το παραποιεί,  

β) να απαγορευτεί στην Εταιρία κατά τις μελλοντικές εμπορικές της συναλλαγές, η χρήση του ως άνω χρώματος 
ως και κάθε προσομοιάζουσας απόχρωσής του, και 

γ) να απειληθεί κατά της Εταιρίας χρηματική ποινή ύψους 5.900 ευρώ για κάθε ημέρα  παράβασης του 
διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί μετά από την πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτής και να 
καταδικαστεί η Εταιρία στη δικαστική δαπάνη της Deutsche Telekom.  

 

Η Εταιρία άσκησε την από 29.4.2010 ανταγωγή της με την οποία επικαλείται αφενός μεν την ακυρότητα του 
επίδικου σήματος της «Deutsche Telekom AG», αφετέρου δε τη χρονική προτεραιότητα των δικών της 
κατατεθέντων σημάτων και ζήτησε: 

 

α) να αναγνωριστεί ότι το κοινοτικό σήμα της «Deutsche Telekom AG» με αριθμό 212 787, ήτοι το χρώμα 
Magenta με κωδικό «RAL 4010 Τelemagenta», είναι απολύτως άκυρο και ότι η «Deutsche Telekom AG» το 
χρησιμοποιεί παρανόμως και συνακόλουθα να απαγορευτεί στην «Deutsche Telekom AG» κατά τις μελλοντικές 
εμπορικές της συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο η χρήση του σήματος αυτού, όσο και η χρήση 
του χρώματος Magenta, καθώς και κάθε προσομοιάζουσας απόχρωσής του, για τη διάκριση της επιχείρησής  
της και των προσφερομένων από αυτήν υπηρεσιών, 

 

β) στην περίπτωση που κριθεί ότι τα σήματα της Εταιρίας ομοιάζουν ή «συγκρούονται» με εκείνο της «Deutsche 
Telekom AG» και προκαλείται σύγχυση στο κοινό (περιπτώσεις, τις οποίες η Εταιρία αποκρούει), τότε να 
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο ότι τα (εθνικά) σήματα της Εταιρίας που καταχωρίστηκαν την 19η Ιουνίου 
2007 στο Υπουργείο Ανάπτυξης (τμήμα καταθέσεως σημάτων) έχουν χρονική προτεραιότητα έναντι του επιδίκου 
σήματος της «Deutsche Telekom AG» και να απειληθεί κατά της «Deutsche Telekom AG» χρηματική ποινή 
ύψους 5.900  Ευρώ για κάθε ημέρα  παράβασης του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί μετά από την 
πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτής και να καταδικαστεί η «Deutsche Telekom AG» στη δικαστική 
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δαπάνη της εταιρίας. Η συζήτηση της εν λόγω ανταγωγής της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά για την 2α.6.2010 και  
κατόπιν αναβολών επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου την 28η.9.2011, συνεκδικαζόμενη 
με την προαναφερθείσα αγωγή της «Deutsche Telekom AG». 

Αμφότερες οι υποθέσεις, ήτοι οι κατά τα ανωτέρω αγωγή και ανταγωγή, συζητήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου 
Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 28ης.9.2011 και ως εκ τούτου αναμένεται πλέον η δημοσίευση της οικείας 
δικαστικής απόφασης.  

Εκτιμούμε ότι οι θέσεις και οι αξιώσεις της Εταιρίας είναι βάσιμες και έχει πολλές πιθανότητες να γίνουν δεκτές 
από το Δικαστήριο, με σκοπό τουλάχιστον να μην γίνει δεκτό το αίτημα της «Deutsche Telekom AG» για τη μη 
χρησιμοποίηση από την Εταιρία τόσο του επιδίκου χρώματος «Μagenta (RAL 4010 Τelemagenta)», όσο και 
«κάθε άλλης προσομοιάζουσας απόχρωσης». Σε κάθε περίπτωση, εκτιμούμε ότι η έκβαση της δίκης αυτής, 
ακόμη και αν υποτεθεί ότι θα είναι αρνητική, δεν θα έχει άμεσες οικονομικές και ουσιωδώς δυσμενείς 
επιδράσεις σε βάρος της Εταιρίας. 

 

4.- Αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων του Σωτηρίου Στανωτά - Τόγκα  

Με την εν λόγω αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ζητείται η συντηρητική κατάσχεση της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας μέχρι του ποσού των 1.500.000€ προς διασφάλιση αξίωσης 
αποζημίωσης λόγω πλημμελούς παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης μεταβίβασης ονόματος 
χώρου (domain name). Το ως άνω πρόσωπο είχε εκδηλώσει κατά το παρελθόν την πρόθεση του να προβεί και 
στην άσκηση αγωγής αποζημίωσης. Η αίτηση είχε ορισθεί να συζητηθεί την 27η/01/2010 ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πλην όμως η συζήτησή της ματαιώθηκε. Έκτοτε δεν έχει 
επαναπροσδιορισθεί προς συζήτηση η ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ δεν έχει ασκηθεί μέχρι 
σήμερα οποιαδήποτε αγωγή σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πιθανολογείται, πάντως, ότι η ως άνω 
αίτηση δεν θα γινόταν δεκτή, καθώς και ότι δεν θα γίνει δεκτή σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού της με 
κλήση. 

 

5.- Αγωγή της ΑΛΚΥΩΝ ΝΕΤ Α.Ε. με αξία επίδικου αντικειμένου ύψους 321.874,00 Ευρώ  

Η αντίδικος άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή με βάση απαίτηση βασιζόμενη στην από 
7.1.2009 σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ αυτής και της Εταιρίας και προερχόμενη από φερόμενο 
υπόλοιπο αμοιβής για τη μεσολάβησή της στη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με συνδρομητές και από φερόμενο ποσό οφειλής αερόχρονου (airtime), συνολικού ύψους 
321.874,00 Ευρώ. Η συζήτηση της αγωγής έχει ορισθεί να λάβει χώρα στις 24.01.2013. 

 

6.- Η υπ' αρ. πρωτ. 447/10/26.7.2007 Απόφαση ΕΕΤΤ κατά της Εταιρίας επί της από 29.6.2007 ακρόασης περί 
διερεύνησης της παραβίασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως δε των διατάξεων του 
Κανονισμού Γενικών Αδειών για την προστασία του καταναλωτή, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 
σε βάρος της Εταιρίας ύψους 50.000 Ευρώ. Την εν λόγω απόφαση η Εταιρία έχει ήδη προσβάλλει στο 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την άσκηση Προσφυγής και Αίτησης Αναστολής. Η Αίτηση Αναστολής 
απορρίφθηκε την υπ' αριθμ. 128/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η σχετικώς ασκηθείσα 
προσφυγή της Εταιρίας συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 14.5.2009 και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 
3316/2009 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την εν λόγω προσφυγή. Κατά της εν λόγω 
απορριπτικής απόφασης ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης από μέρους της Εταιρίας ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και αναμένεται ο ορισμός δικασίμου για τη συζήτησή της. Εκτιμάται, ότι η ασκηθείσα αίτηση 
αναιρέσεως θα ευδοκιμήσει και το σχετικώς επιβληθέν πρόστιμο θα μειωθεί κατά το ύψος του. 

 

7.-. Η υπ' αρ. πρωτ. 485/091/27.6.2008 απόφαση ΕΕΤΤ κατά της Εταιρίας επί της από 15.4.2008 ακρόασης για 
παραβίαση του Κανονισμού Γενικών Αδειών και της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών λόγω της 
εκπρόθεσμης απάντησης σε καταγγελίες καταναλωτών από διάφορες περιπτώσεις με την οποία επιβλήθηκε 
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διοικητικό πρόστιμο, ύψους 150.000 Ευρώ. Η Εταιρία άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών κατά της ως άνω απόφασης της ΕΕΤΤ, η οποία συζητήθηκε στις 30.9.2009 και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμόν 150/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε μερικώς δεκτή την ασκηθείσα 
προσφυγή και μείωσε το επιβληθέν πρόστιμο στο ποσό των 15.000 Ευρώ, το οποίο είχε ήδη καταβάλει η 
Εταιρία. Μετά ταύτα δεν έλαβε χώρα άλλη δικαστική ενέργεια, πλην όμως εκτιμάται, ότι η ΕΕΤΤ θα ασκήσει 
ένδικο μέσο κατά της εκδοθείσας ως άνω απόφασης.  

 

8.- Η υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 29485/06-07-2009 ειδοποίηση του Δήμου Ηλιούπολης με την οποία, αφενός, 
γνωστοποιήθηκε στην Εταιρία η έκδοση της υπ' αριθμ. 59/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ηλιούπολης Αττικής, με την οποία καθορίστηκαν τέλη χρήσης υπεδάφους και, αφετέρου, κλήθηκε αυτή να 
καταβάλει το ποσό των 180.306€ για τέλη χρήσης υπεδάφους, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει κοινοποιηθεί 
στην Εταιρία οποιαδήποτε διοικητική πράξη επιβολής τελών. 

 

9.- Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου  2688/8.12.2009 Κλήση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) επιδόθηκε στην Εταιρία η υπ' αριθμ. 266/2009 απόφαση της εν λόγω Αρχής περί 
κλήσης της Εταιρίας σε ακρόαση ενώπιον της, στις 16 Δεκεμβρίου 2009, με αντικείμενο τον έλεγχο της 
ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών: (α) δια της μη 
εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και τμημάτων επιμέρους πολιτικών της εγκριθείσας με την υπ' αριθμόν 
69/2007 Απόφαση της Ολομέλειας ΑΔΑΕ «Πολιτικής Ασφαλείας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών» της Εταιρίας και (β) δια της μη υποβολής της Πολιτικής Προστασίας Τηλεπικοινωνιακών 
Δικτύων (άρθρα 7 και 12 παρ. 1 περ. γ ΄  της υπ' αριθμόν 630α /2004 Απόφασης «Κανονισμός για την 
Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β ΄87/26.1.2005). Η 
διεξαγωγή της ως άνω ακρόασης  πραγματοποιήθηκε στις 17.2.2010 κατόπιν νέας κλήσης και αναμένεται η 
έκδοση της σχετικής απόφασης. Εκτιμάται, ότι η τυχόν μη δικαίωση της Εταιρίας στο πλαίσιο διεξαγωγής της ως 
άνω ακρόασης θα οδηγήσει στην επιβολή σε βάρος της διοικητικών ποινών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 11 ν. 3674/2008. Σημειώνεται, ότι οι παρατιθέμενες στην προαναφερόμενη διάταξη διοικητικές κυρώσεις 
είναι, κατά σειρά αναφοράς και ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τον βαθμό υπαιτιότητας και την 
περίπτωση υποτροπής, οι ακόλουθες: (α) σύσταση για συμμόρφωση εντός τασσόμενης προθεσμίας και 
προειδοποίηση επιβολής προστίμου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης, (β) πρόστιμο ύψους 
τουλάχιστον 20.000 Ευρώ και (γ) αναστολή από ένα μήνα έως ένα έτος ή οριστική ανάκληση του δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας. Εκτιμάται, ότι η τυχόν μη δικαίωση της Εταιρίας θα οδηγήσει στην επιβολή 
είτε σύστασης, είτε χρηματικού προστίμου που θα κυμαίνεται σε επίπεδα που δεν επιφέρουν δυσμενείς 
οικονομικές επιπτώσεις σε βάρος της Εταιρίας. 

 

Κατά της Θυγατρικής 

1.- Εκκρεμοδικία της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με τον Γεώργιο Γκίνη, στο πλαίσιο της οποίας έχουν 
ασκηθεί δύο (2) Αγωγές από την ίδια ιστορική αιτία κατά της Θυγατρικής, των οποίων η συνολική αξία του 
επίδικου αντικειμένου κατά την κύρια βάση τους ανέρχεται στο ποσό των 701.852,69 Ευρώ, πλέον του ποσού 
των 2.734,00 Ευρώ ανά μήνα από 01/01/2009 έως 31/12/2026 αναπροσαρμοζόμενου ετησίως με βάση τον 
ετήσιο πληθωρισμό και πλέον του ισόποσου σε Ευρώ των 87.851,46 δολαρίων ΗΠΑ. Συγκεκριμένα:  

(α). Αγωγή του Γεωργίου Γκίνη κατά της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της εργολάβου εταιρίας 
ΕΤΕΡΝΙΑ Α.Ε.. Πρόκειται για αγωγή απευθυνόμενη προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ο 
ενάγων ζητά την υπέρ αυτού επιδίκαση ποσού 564.117,69 Ευρώ και του ισόποσου σε Ευρώ των 87.851,46$ 
δολαρίων ΗΠΑ λόγω αποζημίωσης για πρόκληση ζημίας από κακοτεχνίες σε έργα εγκατάστασης δικτύου. Η 
συζήτηση της εν λόγω αγωγής έχει, μετά από συνεχείς αναβολές, προσδιορισθεί για τη δικάσιμο της 26.5.2011, 
ενόψει και της άσκησης από την ΕΤΕΡΝΙΑ Α.Ε. προσεπίκλησης κατά της ασφαλιστικής εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Πιθανολογείται, ότι η αγωγή θα γίνει δεκτή με μείωση ορισμένων κονδυλίων και του συνολικού 
αγωγικώς αιτούμενου ποσού. 
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(β). Δεύτερη αγωγή του Γεωργίου Γκίνη κατά της ΑΤTΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., της εργολάβου εταιρίας 
ΕΤΕΡΝΙΑ ΑΕ και του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας Γεωργίου - Χρήστου Καρακάξη, με την οποία αιτείται 
την επιδίκαση: (α) του ποσού των 137.735€, ( β1) του ποσού των 1.334 € κάθε μήνα από 01/01/2009 έως 
31/12/2026, αναπροσαρμοζόμενου κατ’΄ έτος με βάση των ετήσιο πληθωρισμό, (β2) του ποσού των 1.400 € κάθε 
μήνα από 01/01/2010 έως 31/12/2026, αναπροσαρμοζόμενου κατ’΄ έτος με βάση τον ετήσιο πληθωρισμό 
(επικουρικώς 16.810 € ετησίως) λόγω οφειλόμενης μηνιαίας διατροφής εξ αιτίας της προκληθείσας σωματικής 
βλάβης του. Η συγκεκριμένη αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26.5.2011 
σε συνεκφώνηση και συνεκδίκαση με την αμέσως προηγουμένως περιγραφόμενη αγωγή και αναμένεται η 
έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Πιθανολογείται, ότι και η εν λόγω αγωγή θα γίνει δεκτή με μείωση 
ορισμένων κονδυλίων και του συνολικού αγωγικώς αιτούμενου ποσού. 

 

Σε σχέση με το σύνολο των ως άνω, μη εξειδικευμένως αναφερόμενων στις οικονομικές καταστάσεις, 
δικαστικών και διοικητικών υποθέσεων και διαδικασιών, ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν δημιουργήσει 
προβλέψεις ύψους €400.000 και €250.000 αντίστοιχα, οι οποίες εκτιμώνται ως επαρκείς. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Εταιρία δηλώνει ότι δεν υπήρξαν κατά την περίοδο των προηγουμένων 
δώδεκα (12) μηνών διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που 
εκκρεμούν ή που ενδέχεται να κινηθούν εναντίον της Εταιρίας ή/και του Ομίλου και έχουν περιέλθει σε γνώση 
της, πιθανή αρνητική έκβαση των οποίων να είχε προσφάτως (κατά την προαναφερόμενη περίοδο) ή αναμένεται 
να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρίας ή/και του 
Ομίλου και δεν υφίστανται άλλα νομικά ζητήματα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση ή την κερδοφορία της Εταιρίας ή/και του Ομίλου.» 
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3.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

 Ο Όμιλος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έχει συνάψει συμβάσεις για την κατασκευή υποδομών 
ανάπτυξης, συντήρησης, αποκατάστασης και επαναφοράς του δικτύου της Εταιρίας, διασύνδεσης με άλλους 
παρόχους, φυσικής συνεγκατάστασης, προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συμβάσεις εμπορικής 
συνεργασίας και άλλες. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη εξάρτηση του Ομίλου από τις 
συμβάσεις αυτές με εξαίρεση, τις δύο (2) εμπορικές συμβάσεις που υπεγράφησαν με τη Vodafone τον Ιούνιο του 
2007, την από 31.7.2009 σύμβαση πλαίσιο που υπεγράφη με τη Vodafone και τις δυνάμει αυτής από 2.10.2009 
υπογραφείσες συμβάσεις «Κοινής προώθησης» και «Παροχής υπηρεσιών παρόχου ιδεατού δικτύου σταθερής 
τηλεφωνίας» και τέλος της σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου που υπεγράφη στις 23.10.2008 (βλ. κεφ. 2 
Παράγοντες Κινδύνου – «H συνεργασία με τη Vodafone είναι σημαντική για την Εταιρία και τυχόν δυσμενής 
εξέλιξη ή λύση αυτής μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα της Εταιρίας» και «Η 
σύμβαση του κοινού ομολογιακού δανείου που σύναψε η Εταιρία την 23.10.2008 προβλέπει την τήρηση 
συγκεκριμένων όρων, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ικανοποιούνται πλήρως»). 

 

Οι σημαντικότερες από τις συμβάσεις, που ήταν σε ισχύ κατά την τελευταία διετία, είναι οι ακόλουθες: 

 

3.4.1 Συμβάσεις κατασκευής υποδομών ανάπτυξης δικτύου, συντήρησης, αποκατάστασης και 
επαναφοράς του δικτύου οπτικών ινών. 

 

 Συμβάσεις έργου για την κατασκευή υποδομών ανάπτυξης δικτύου, οι σημαντικότερες εκ των οποίων με τη 
συνδεδεμένη εταιρία INTRAKAT: πρώτη σύμβαση με ημερομηνία υπογραφής 12.03.2007 και διάρκεια, 
κατόπιν παρατάσεων, έως 31.12.2011 και δεύτερη σύμβαση με ημερομηνία 7.12.2009 και διάρκεια έως 
31.3.2010.  

 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης, αποκατάστασης και επαναφοράς του δικτύου οπτικών ινών με 
την INTRAKAT με ημερομηνία υπογραφής 1.1.2010 και 3ετή διάρκεια, με την οποία η Εταιρία ανέθεσε στη 
αντισυμβαλλόμενη INTRAKAT τις ανωτέρω υπηρεσίες για το δίκτυο της οπτικών ινών. 

Σχετικά με τις ανωτέρω συμβάσεις έργου με την INTRAKAT, σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης 
τιμολογίων εκδιδόμενων από την INTRAKAT, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει, πέραν  του ποσού του 
τιμολογίου, και τόκους υπολογιζόμενους με επιτόκιο 6,7% από την ημερομηνία  που έκαστο των τιμολογίων είναι 
πληρωτέο.  

 

3.4.2 Συμβάσεις σχετιζόμενες με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

 

 Συμβάσεις διασύνδεσης ορισμένης/αόριστης διάρκειας ή αυτόματης ανανέωσης με τις εταιρείες OTE, 
Vodafone - ΠΑΝΑΦΟΝ, Wind Ελλάς, Forthnet, Cosmote, Tellas, Vivodi, Mediatel, FRANCE TELECOM S.A., 
IDT GLOBAL LIMITED, Belgacom International Carrier Services S.A., Cable & Wireless UK, Τelecity UK 
Limited, ON TELECOMS, Lamda Hellix SA, TELECOM MALAYSIA (UK) LIMITED, CYTA (HELLAS), 
ΟΤΕGlobe, Global Crossing Europe Ltd, Capital City Service Ltd,  Telecom Italia Sparkle S.p.a., Arbinet-
thexchange Ltd, Primetel Plc, Voiceglobe Belgium Sprl., και συμβάσεις υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων με 
την Net-Connect Internet SRL και την TATA Communications UΚ Ltd.. Βλ. επίσης κεφ. 2 «Παράγοντες 
Κινδύνου– 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 μην είναι η 
αναμενόμενη». 
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 Συμβάσεις φυσικής συνεγκατάστασης και άδειες χρήσης και λοιπές συμβάσεις εκμίσθωσης υποδομών, 
ορισμένης ή αόριστης διάρκειας οι σημαντικότερες εκ των οποίων με τις εταιρίες: 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),  
Mediterranean Nautilus Ltd (Ημερομηνία αρχικής σύμβασης 1.1.2007 και τις από 20.10.2009 - 15ετούς 
διάρκειας και 3.5.2010 - 15ετούς διάρκειας τροποποιητικές  πράξεις  αυτής), Vodafone (με ημερομηνία 
υπογραφής 21.11.2006 και διάρκεια έως 21.11.2021 και δεύτερη από Μαρτίου 2010 διάρκειας 25 ετών), 
Forthnet (Ημερομηνία σύμβασης: 20.02.2009 και αόριστη διάρκεια) καθώς και σύμβαση αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο με την OTE ΑΕ. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Vodafone, η Εταιρία έχει υπογράψει σύμβαση διάρκειας είκοσι ετών 
(κατόπιν τροποποίησης της από 1.10.2007 αρχικής σύμβασης) με αντικείμενο την παραχώρηση χρήσης 
υποδομής της Vodafone για την εγκατάσταση από την Εταιρία ιδιόκτητου δικτύου της οπτικών ινών για τη 
διασύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης.  

Βλ. επίσης κεφ. 2 «Παράγοντες Κινδύνου – 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 κεφ. 3.4.2 «Συμβάσεις σχετιζόμενες με την παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών». 

 Συμβάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού υποδομής δικτύου, οι σημαντικότερες εκ των οποίων με τις εταιρίες 
Intracom Telecom (με ημερομηνία υπογραφής 15.10.2008 και διάρκεια ενός (1) έτους και δεύτερη για 
συντήρηση και τεχνολογική υποστήριξη με ημερομηνία υπογραφής 9.6.2009, αναδρομικής ισχύος από 
1.1.2008 και διάρκεια έως τις 30.6.2011) Ericsson Hellas A.E.(με ημερομηνία υπογραφής 24.3.2008, 3ετους 
διάρκειας και αυτόματης ετήσιας ανανέωσης), και μεταξύ της θυγατρικής «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» με 
την Alcatel-Lucent France S.A. και Alcatel-Lucent Hellas SA σύμβαση για την αγορά εξοπλισμού και την 
παροχή συναφών υπηρεσιών (με ημερομηνία υπογραφής 8.10.2007 και τροποποιητικές 9.6.2008 και 
23.9.2008).  

 Σύμβαση έργου με την εταιρία Intracom Telecom για την παροχή υπηρεσιών logistics τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού ιδιοκτησίας της Εταιρίας (με ημερομηνία υπογραφής 29.4.2011, αναδρομική ισχύ από 1.2.2010 
και διάρκεια έως 31.12.2011 και αυτόματη ετήσια ανανέωση). 

 Σύμβαση έργου με την εταιρία PSP Professional Services Partners A.E. για την προώθηση της υπηρεσίας της 
Εταιρίας “Field Services”, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εγκατάστασης τηλεπικοινωνικού 
εξοπλισμού σε οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές και κόμβους πανελλαδικά (με ημερομηνία υπογραφής 
30.6.2011, αναδρομική ισχύ από 01.03.2011, ετήσιας διάρκειας και αυτόματης ανανέωσης). 

 

3.4.3 Συμβάσεις Συνεργασίας με τη Vodafone  

 

Τον Ιούνιο του έτους 2007 η Εταιρία κατάρτισε με τη Vodafone δύο (2) εμπορικές συμβάσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες η Εταιρία παρείχε στη Vodafone ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών χονδρικής. Με βάση το πλαίσιο της από 
31.7.2009 συναφθείσας στρατηγικής συνεργασίας με τη Vodafone, η μία εκ των δύο αυτών συμβάσεων 
(υπογραφείσα στις 27.6.2007 η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών ADSL) έχει καταστεί σήμερα άνευ 
αντικειμένου και έχει υποκατασταθεί από το αντικείμενο των δύο νέων εμπορικών συμβάσεων που 
καταρτίστηκαν με τη Vodafone τον Οκτώβριο του έτους 2009, δυνάμει της εν λόγω συναφθείσας στρατηγικής 
συνεργασίας.  

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκ των ανωτέρω από Ιουνίου 2007 συμβάσεων (υπογραφείσα στις 29 Ιουνίου 2007), 
η Εταιρία έχει αναλάβει, αρχικά για χρονική περίοδο δύο (2)  ετών, να παρέχει στη Vodafone τεχνολογική 
υποδομή και της δίνει τη δυνατότητα να μεταπωλεί στους πελάτες της κυρίως υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας  της Εταιρίας, προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή στους πελάτες της Vodafone του πακέτου 
των γεωγραφικών αριθμών κλήσεων (σταθερού δικτύου) οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί στο δίκτυο της Εταιρίας 
και η δυνατότητα να δρομολογούν κλήσεις προς αυτούς τους γεωγραφικούς αριθμούς κλήσεων του δικτύου 
της Εταιρίας στους αντίστοιχους πελάτες κινητής τηλεφωνίας της Vodafone myZone. H αρχική διετής διάρκεια 
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της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών myZone έχει ήδη ταυτισθεί με τη διάρκεια των κατωτέρω 
αναφερόμενων δύο (2) νέων εμπορικών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και της Vodafone δυνάμει σχετικής 
από 01-01-2010 συμβατικής τροποποίησης. Η διαχείριση και τιμολόγηση του πελατολογίου των υπηρεσιών 
myZone γίνεται από τη Vodafone και εξυπηρετείται απευθείας από το δικό της τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
και τις υποστηρικτικές της υπηρεσίες, ενώ η Vodafone απευθύνεται στην  Εταιρία για την επίλυση θεμάτων 
που σχετίζονται με την εν λόγω υπηρεσία. Τα έσοδα που προέρχονται από την ανωτέρω εμπορική συμφωνία 
αποτελούν το 11,8 και το 6,6% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Εταιρίας στις 31.12.2010 και 
30.6.2011 αντίστοιχα.  

Δυνάμει της από 31.7.2009 σύμβασης-πλαισίου (βλ. κεφ. 3.4.5 «Σύμβαση-Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρίας, της 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της World Equities Investments Holdings SA και της 
Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ.»), η Εταιρία  την 2.10.2009 σύναψε με τη Vodafone δύο (2) νέες εμπορικές 
συμβάσεις, και ειδικότερα: 

(α)  τη «Σύμβαση Κοινής Προώθησης», σύμφωνα με την οποία η Εταιρία, ως πάροχος υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και η Vodafone, ως πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αναλαμβάνουν έκαστη να προωθεί 
μέσα από το δίκτυο της τα αυτοτελή προϊόντα και τις υπηρεσίες της άλλης (stand-alone products).  Επιπλέον 
συμφωνούν να προωθούν από κοινού με ενιαίο τρόπο και υπό εκπτωτικές τιμές (discounts) ορισμένα 
προϊόντα (combined products), και  

(β)  τη «Σύμβαση χονδρικής πώλησης υπηρεσιών σταθερού δικτύου»,  σύμφωνα με την οποία η  Εταιρία έχει  
αναλάβει  να πωλεί στη Vodafone  υπηρεσίες σταθερού δικτύου χονδρικής,  δηλαδή φωνητικές υπηρεσίες για 
σταθερή τηλεφωνία (voice services), ευρυζωνικές υπηρεσίες DSL «ιδιωτικής ετικέτας» (DSL white label), 
υπηρεσίες πρόσβασης (access services), προκειμένου η Vodafone να μπορεί να παρέχει τις εν λόγω 
υπηρεσίες στους πελάτες της, υπό το δικό της όνομα και σήμα, σε συνδυασμό ή όχι με δικά της προϊόντα.  

Οι ανωτέρω δύο εμπορικές συμβάσεις έχουν τριετή διάρκεια και μετά τη λήξη τους θα ανανεώνονται 
αυτόματα για ένα έτος.  

Επίσης, το Μάρτιο του 2010 υπεγράφη η Σύμβαση περί «μίσθωσης χρήσης καλωδίου οπτικής ίνας και 
μικροσωλήνωσης στην Ελλάδα», σύμφωνα με την οποία η Εταιρία έχει παραχωρήσει στη Vodafone το 
δικαίωμα χρήσης της εκεί προσδιοριζόμενης και περιγραφόμενης υποδομής καλωδίων οπτικών ινών, 
μικροσωλήνωσης και συναφών ευκολιών για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών από τη συνυπογραφή 
του οικείου πρωτοκόλλου αποδοχής της υποδομής και έναντι συνολικού ανταλλάγματος 1.703.000 Ευρώ.  

(βλ. κεφ. 2 Παράγοντες Κινδύνου– «H συνεργασία με τη Vodafone είναι σημαντική για την Εταιρία και τυχόν 
δυσμενής εξέλιξη ή λύση αυτής μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα της Εταιρίας»). 

 

3.4.4 Λοιπές Συμβάσεις 

 

 Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και των: Unique Benefit (με ημερομηνία  υπογραφής 
14.07.2008), Νικόλαο Τσώνη Α.Ε.Ε (με ημερομηνία υπογραφής 24.03.2008),Γιώργο Τσώνη (με ημερομηνία 
υπογραφής 24.03.2008) και την «Γεώργιος Ψαρομιλήγκος ΕΠΕ» (με ημερομηνία υπογραφής 01.04.2011) με 
σκοπό τη διαμεσολάβηση για την ανεύρεση πελατών και την προώθηση των πωλήσεων των υπηρεσιών της 
Εταιρίας. Οι συμβάσεις, ετήσιας διάρκειας, έχουν ανανεωθεί  για αόριστο χρόνο μετά τη λήξη τους. 

 Συμβάσεις με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας μέσω επιλογής ή 
προεπιλογής φορέα, με ημερομηνία υπογραφής 28.01.2009 αόριστης διάρκειας και 18.03.2011 διάρκειας 
ενός έτους και αυτόματης μετατροπής σε αορίστου στη λήξη της, και τις από 10.12.2008 και 23.4.2010 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών (ETHERNET)  διάρκειας ενός (1) έτους.    

 Σύμβαση μεταπώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού αόριστης διάρκειας, οι 
σημαντικότερες εκ των οποίων με τις εταιρίες Media Markt ΑΘΗΝΑ I A.E.,Πλαίσιο και DSGI SOUTH-EAST 
EUROPE AEBE, με σκοπό την προώθηση στους τελικούς χρήστες/πελάτες των υπηρεσιών της Εταιρίας. 

 Σύμβαση έργου για τη δημιουργία υποδομών και παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένου συστήματος 
υποστήριξης των συναλλαγών του ΤΣΑΥ (νυν ΕΤΑΑ) που αναλήφθηκε από την Εταιρία και την  Exodus AE 
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από κοινού (δια σύστασης ένωσης εταιρειών προς το σκοπό αυτό)  με ημερομηνία υπογραφής 20.3.2008 και 
τριετή διάρκεια.  

 Σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με ημερομηνία υπογραφής 11.9.2009 δωδεκάμηνης 
διάρκειας και αυτόματης ανανέωσης και σύμβαση διαφημιστικής προβολής της Εταιρίας με ημερομηνία 
υπογραφής 1.10.2009 αορίστου διάρκειας  που καταρτίστηκαν με την εταιρία ΑΝΤΕΝΝΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΕ  

 Σύμβαση με την τράπεζα Τ Bank A.T.E για την παροχή από την Εταιρία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
εξοπλισμού, με ημερομηνία υπογραφής 12.10.2010 και τροποποιητική αυτής με ημερομηνία 12.04.2011, 
τριετούς (3) διάρκειας.  

 

3.4.5 Σύμβαση-Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρίας, της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της 
World Equities Investments Holdings SA και της Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. 

 

Στις 31.7.2009 η Εταιρία, η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής «Intracom Holdings»), η 
World Equities Investments Holdings S.A. (εφεξής «WEI») και η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε (εφεξής «Vodafone») υπέγραψαν μια Σύμβαση-Πλαίσιο (Framework 
Agreement) με τους εξής κυριότερους όρους και συμφωνίες:   

 

1. Η Vodafone ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην Εταιρία τον κλάδο που αφορά στο δίκτυο σταθερών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών 
(DSL) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993 (εφεξής ο «Κλάδος»).  
 

2. Ταυτόχρονα με την εισφορά του κλάδου, η από 16.12.2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρίας ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με την έκδοση 28.775.838 νέων Κοινών 
Ονομαστικών μετοχών και την κάλυψη αυτών από την εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρία Vodafone. Ειδικότερα, το 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την απορρόφηση του κλάδου αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των 
€42.502.690,40, λόγω της απορρόφησης του Κλάδου της Vodafone λογιστικής αξίας € 41.063.204,79 και με 
κεφαλαιοποίηση, λόγω στρογγυλοποίησης, ποσού € 1.439.485,61 από το λογαριασμό «Διαφορές από την 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Το σύνολο των 28.775.838 νέων Κοινών Ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών 
αναλήφθηκαν από τη Vodafone και αντιστοιχούν στο 18,5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την έκδοση των νέων μετοχών. 

 

3. Η Εταιρία και η Vodafone υπέγραψαν στις 02.10.2009 τις εμπορικές συμβάσεις «Σύμβαση Κοινής 
Προώθησης» (Joint-Marketing Agreement) και «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών παρόχου ιδεατού δικτύου 
σταθερής τηλεφωνίας» (FVNΟ Agreement), οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω στο κεφ. 3.4.3 «Συμβάσεις 
Συνεργασίας με τη Vodafone». 

 

4. Η Intracom Holdings, η Vodafone και η WEI υπέγραψαν στις 02.10.2009, εξωεταιρική συμφωνία μετόχων 
(shareholders agreement), της οποίας οι κυριότεροι όροι  αφορούν στα εξής: 

 

 H Vodafone υποχρεούται να μην εκποιήσει ή άλλως διαθέσει τη συμμετοχή της στην Εταιρία εντός χρονικού 
διαστήματος ενός (1) έτους (lock-up) εκτός εάν στο διάστημα αυτό η άμεση και έμμεση συμμετοχή της 
Intracom Holdings γίνει κατώτερη του 50% + μία (1) μετοχή.  

 Με σκοπό την παροχή προστασίας στη Vodafone ως νεοεισερχόμενης μετόχου μειοψηφίας, η εξωεταιρική 
συμφωνία προβλέπει περαιτέρω ότι σε περίπτωση που η συνολική, άμεση και έμμεση, συμμετοχή στην 
Εταιρία των Intracom Holdings και WEI δεν αντιστοιχεί πλέον σε τουλάχιστον 50%  + μία (1)  μετοχή, οι εν 
λόγω μέτοχοι θα οφείλουν να προσφέρουν στη Vodafone το σύνολο των μετοχών τους. 
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 Σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου επί ενός εκ των συμβαλλομένων Intracom Holdings και WEI, το αντίστοιχο 
μέρος οφείλει να προσφέρει τις μετοχές του στη Vodafone, ενώ, αντίστοιχα σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου 
της Vodafone, η τελευταία υποχρεούται να προσφέρει τις μετοχές της προς τα λοιπά αντισυμβαλλόμενα 
μέρη κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, το οικείο χρονικό σημείο.  

 Εφόσον η Intracom ή η WEI αποφασίσουν να εκποιήσουν ή άλλως διαθέσουν οιοδήποτε ποσοστό εκ της 
συμμετοχής τους στην Εταιρία, προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης (right of first refusal) υπέρ της Vodafone. 
Ταυτόχρονα, εφόσον η Vodafone αποφασίσει να εκποιήσει ή άλλως διαθέσει οιοδήποτε ποσοστό εκ της 
συμμετοχής της στην Εταιρία, προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης (right of first refusal) υπέρ των Intracom 
Holdings και WEI κατ’ αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Το 
δικαίωμα προτίμησης δεν θα ισχύει στην περίπτωση ενδοομιλικής μεταβίβασης ποσοστών συμμετοχής ή 
στην περίπτωση μεταβίβασης λόγω συμμόρφωσης σε υπόδειξη ή απόφαση του Χ.Α. ή/και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η ανωτέρω Εξωεταιρική Συμφωνία Μετόχων δεσμεύει τα 
συμβαλλόμενα μέρη αποκλειστικά σε ενδοσυμβατικό επίπεδο και δεν αναιρεί την ελεύθερη 
μεταβιβασιμότητα των μετοχών της Εταιρίας. 

 Στη σύνθεση, τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων «αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας» (βλ. αναλυτικά στο κεφ. 
3.12 «Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη»). 

 Tη διανομή μερίσματος (βλ. αναλυτικά στο κεφ. 3.9 «Μερισματική Πολιτική»).  

 Εάν ανακύψει ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εντός δώδεκα (12) μηνών από την 
κτήση της μετοχικής ιδιότητας από τη Vodafone, δεν θα πρέπει να επιφέρει καμία απολύτως μείωση του 
ποσοστού συμμετοχής της τελευταίας, ενώ εάν αυτή η ανάγκη ανακύψει εντός των επόμενων δύο (2) ετών ή 
μετά από τη συμπλήρωση των επόμενων δύο (2) ετών δεν θα πρέπει να επιφέρει μείωση του ποσοστού 
συμμετοχής της Vodafone κάτω του 15% και 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αντίστοιχα. 

 

Σύμφωνα με τις από 18.4.2011, 19.4.2011 και 27.4.2011 δηλώσεις των συμβαλλομένων μερών της Intracom 
Holdings, της Vodafone, και της WEI αντίστοιχα προς τη Διοίκηση της Εταιρίας, η από 2.10.2009 Εξωεταιρική 
Συμφωνία Μετόχων μεταξύ της Vodafone, της Intracom Holdings και της WEI,  δε δημιουργεί κοινό έλεγχο της 
Hellas Online από τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη είτε και από τα τρία μαζί, είτε ανά δύο μεταξύ τους. 

3.4.6 Συμβάσεις με Intracom Holdings  

 

Την 25.06.2008 υπεγράφη μεταξύ της Εταιρίας και της Intracom Holdings σύμβαση, σύμφωνα με την οποία η 
Intracom Holdings ανέλαβε να της παρέχει υπηρεσίες γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανογραφικής και διοικητικής υποστήριξης, συνολικής 
αμοιβής €380 χιλ. (με αναδρομική ισχύ από 1.1.2008   και διάρκεια έως την 31.12.2008). 

Την  25.6.2009 υπεγράφη νέα παρόμοια σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και της Intracom Holdings, συνολικής 
αμοιβής € 200 χιλ.  (με αναδρομική ισχύ από 1.1.2009 και διάρκεια έως την 31.12.2009). 

Την 30.10.2010 υπεγράφη νέα παρόμοια σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και της Intracom Holdings, συνολικής 
αμοιβής € 200 χιλ. (με αναδρομική ισχύ από 1.1.2010 και διάρκεια έως την 31.12.2010).  

Την 01.04.2011 υπεγράφη νέα παρόμοια σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και της Intracom Holdings, συνολικής 
αμοιβής € 250 χιλ. (με αναδρομική ισχύ από 1.1.2011 και διάρκεια έως την 31.12.2011).  

 

Αντίστοιχα, την 25.06.2008 η θυγατρική εταιρία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» κατάρτισε με την 
Intracom Holdings αντίστοιχη σύμβαση, σύμφωνα με την οποία η εταιρία Intracom Holdings ανέλαβε να της 
παρέχει υπηρεσίες γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες μηχανογραφικής και διοικητικής υποστήριξης, συνολικής αμοιβής € 570 χιλ. με αναδρομική ισχύ 
από 1.1.2008 και διάρκεια έως την 31.12.2008.  
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Την 25.6.2009 υπεγράφη νέα παρόμοια σύμβαση μεταξύ της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και 
της Intracom Holdings, συνολικής αμοιβής € 550 χιλ. με αναδρομική ισχύ από 1.1.2009 και διάρκεια έως την 
31.12.2009, την 30.10.2010  υπεγράφη νέα παρόμοια σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και της Intracom Holdings, 
συνολικής αμοιβής € 450 χιλ. (με αναδρομική ισχύ από 1.1.2010 και διάρκεια έως την 31.12.2010) και την 
01.04.2011 υπεγράφη νέα παρόμοια σύμβαση μεταξύ της θυγατρικής και της Intracom Holdings, συνολικής 
αμοιβής € 250 χιλ. (με αναδρομική ισχύ από 1.1.20101 και διάρκεια έως την 31.12.2011).  

 

3.4.7 Συμβάσεις δανείων 

3.4.7.1 Η Εταιρία (εφεξής ο «Εκδότης») την 23.10.2008 προχώρησε στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου 
(εφεξής το «Δάνειο»), συνολικού ύψους € 144,5 εκατ. με σκοπό κυρίως τη αναχρηματοδότηση μέρους του 
υφιστάμενου δανεισμού. 

Δυνάμει της από 17.3.2010 απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων σε συνδυασμό με την από 23.3.2010 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη αποφασίστηκε η τροποποίηση των όρων του Δανείου, και την 
29.11.2010 τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα του Δανείου. Δυνάμει της από 9.8.2011 απόφασης της Συνέλευσης 
των Ομολογιούχων σε συνδυασμό με την από 9.8.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη 
αποφασίστηκε η τροποποίηση των όρων του Δανείου, σε ικανοποίηση των σχετικών από 8.4.2011 και 
25.5.2011 αιτημάτων του Εκδότη και του Εγγυητή (Intracom Holdings) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει 
επιβαρυνθεί με προμήθεια τροποποίησης του ομολογιακού δανείου, ποσού €433.500, η οποία έχει εξοδοποιηθεί 
με την καταβολή της το Σεπτέμβριο 2011. Οι βασικοί όροι του εν λόγω δανείου, ως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει, 
παρουσιάζονται  συνοπτικά κατωτέρω (βλ. αναλυτικά κεφ. 3.6.3 «Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 
Ενοποιημένων Στοιχείων Ισολογισμού χρήσεων 2008-2010», ενότητα «Δανεισμός»):  

Ομολογιούχοι 
Δανειστές  

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,  

ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK A.E. 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α..Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Ποσό δανείου € 144,5 εκατ. 

Διάρκεια 72 μήνες (αποπληρωμή 1ης δόσης  27.04.2012 και τελευταίας δόσης 27.10.2014) 

Εγγυητής Intracom Holdings 

Εξασφαλίσεις Ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» κυριότητας του Εκδότη 

Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν ή θα 
απορρεύσουν από τον Ενεχυριασμένο Λογαριασμό του Δανείου στον οποίο κατατίθενται:  
(i) τα μερίσματα των ενεχυριασμένων μετοχών της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ»,  
(ii) τυχόν εναπομείναν ποσό από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Εκδότη 
μετά την αφαίρεση του ποσού που απαιτείται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού  του 
σχεδίου, και  
(iii) το προϊόν τυχόν μεταβίβασης των μετοχών κυριότητας του Εκδότη, σε περίπτωση 
απόσχισης κλάδου του Εκδότη, εκδόσεως της εταιρίας στην οποία εισφέρεται ο κλάδος, οι 
οποίες θα έχουν αποκτηθεί από τον Εκδότη συνεπεία της αποσχίσεως του κλάδου του.  
Σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας κατά τις διατάξεις του Ν. 2844/2000 επί υφιστάμενων ή 
μελλοντικών απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από συμβάσεις 
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παροχής υπηρεσιών μεταξύ του ιδίου και εταιρικών πελατών του, αξίας τουλάχιστον ίσης 
με 8.786.800 ευρώ, για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών, εκδόσεως του Εκδότη. 

Λοιποί όροι - Όρος του Δανείου είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη ύψους 
τουλάχιστον € 93.000.000, με σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου του 
Εκδότη, η οποία  έπρεπε να  ολοκληρωθεί  έως την 31.3.2010. 

- Άλλοι όροι του δανείου περιλαμβάνουν ποσοτικά κριτήρια σε σχέση με λειτουργικά 
μεγέθη και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ειδικότερα: 

1. Ο λόγος του EBITDA προς το σύνολο των Καθαρών Χρεωστικών Τόκων. 
2. Ο λόγος Πωλήσεων προς Καθαρό Δανεισμό (για το κλείσιμο χρήσης 2011 και 

εφεξής). 
3. Ο λόγος Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA. 
4. Ο λόγος Καθαρού Δανεισμού προς το άθροισμα του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου και της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (εφόσον 
ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Εταιρία, πληρούνται οι όροι του ομολογιακού δανείου την 
30/06/2011, όπως αυτοί ισχύουν με την 2.8.2011 συναίνεση τροποποίησης του 
ομολογιακού δανείου από τους ομολογιούχους. 

- Με την τροποποίηση του ομολογιακού δανείου, το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε από 
3% σε 5% με ισχύ από 27 Απριλίου 2011 και έως την λήξη του δανείου.  

Κάλυψη της 
υποχρέωσης για 
την ως άνω 
αύξηση του 
μετοχικού 
κεφαλαίου 

Η ανωτέρω υποχρέωση του Εκδότη σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του   
εκπληρώθηκε εμπρόθεσμα ως ακολούθως: 
i) με την από 12.12.2008 γενόμενη αύξηση του μετοχικού κατά ποσό € 27 εκατ. από 
την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού € 50,7 εκατ. 
ii) με την από 16.12.2009 γενόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 
42,5 εκατ. δια εισφοράς του Κλάδου της Vodafone και κεφαλαιοποίησης μέρους 
αποθεματικού, και   
iii) με τις από 10.3.2009 και 5.1.2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εκδότη πιστοποιήθηκαν οι ανωτέρω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου  και με την από 
23.3.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη πραγματοποιήθηκε η  
αντικατάσταση των τίτλων των ομολογιών του Δανείου. 

 

 

3.4.7.2 Η Εταιρία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει συμβάσεις πίστωσης μέσω ανοικτού 
αλληλόχρεου λογαριασμού, σύμβαση δανείου και σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου. Οι σημαντικότερες 
τραπεζικές συμβάσεις (άνω των  5 εκατ. έκαστη)  είναι οι εξής: 

 Η από 27.04.2007 σύμβαση πίστωσης μέσω ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού με την ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ, ως τροποποιηθείσα με την από 26.2.2008 πρόσθετη (αυξητική) πράξη ισχύει, σύμφωνα με την 
οποία το ανώτατο πιστωτικό όριο ανέρχεται σε € 7 εκατ. Για τη σύμβαση αυτή έχει χορηγηθεί εταιρική 
εγγύηση από την Intracom Holdings. 
 

 Η από 22.03.2007 σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου, ως τροποποιηθείσα με την από 23.12.2010 
σύμβαση ισχύει,  με την τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ποσού €15 εκατ. Για τη σύμβαση αυτή έχει 
χορηγηθεί εταιρική εγγύηση από την Intracom Holdings. Σήμερα το υπόλοιπο ανέρχεται σε € 5 εκατ. 
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 Η από 29.10.1999 σύμβαση πίστωσης μέσω ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού με την τράπεζα EFG 
Eurobank Ergasias A.E., ως τροποποιηθείσα με την από 5.7.2007 πρόσθετη (αυξητική) πράξη ισχύει, 
σύμφωνα με την οποία το  ανώτατο πιστωτικό όριο ανέρχεται σε  €  52,5 εκατ. 

 
 Η από 23.12.2002 σύμβαση πίστωσης μέσω ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού με την τράπεζα Alpha 

Bank A.E., ως τροποποιηθείσα με τις από 7.2.2007, 7.9.2007, 10.1.2008 και 31.3.2011 πρόσθετες πράξεις 
ισχύει, σύμφωνα με την οποία το  ανώτατο πιστωτικό όριο ανέρχεται σε  €  40 εκατ. 

 
 

3.4.7.3 Η θυγατρική εταιρία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» σύναψε την από 19.4.2010 (ως 
τροποποιηθείσα στις 22.7.2011 σήμερα ισχύει) σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου με τις κοινοπρακτούσες 
τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ, 
ύψους  € 5 εκατ., για την εκτέλεση της οποίας χορηγήθηκε εταιρική εγγύηση της Εταιρίας και της Intracom 
Holdings. Οι κυριότεροι όροι του δανείου είναι η διατήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών και ποσοτικών 
μεγεθών της εταιρίας καθώς και η μη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της HOL στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής 
κάτω του 51%. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε πέντε (5) εξαμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων 
καταβλήθηκε τον Απρίλιο 2011. 
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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». 

 

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» από τη «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ», H συγχώνευση των ως άνω δύο εταιριών αποφασίστηκε από τις από 21.04.2008 Γενικές 
Συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιριών και εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-5397/2008 
απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής, η οποία στις 07.05.2008 καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης (νυν Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) καθώς 
και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2710/09.05.2008). Ομοίως, με 
απόφαση της από 21.04.2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώσας UNIBRAIN, 
τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος 
ορίστηκαν πλέον σε «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «HELLAS 
ONLINE» αντίστοιχα, ενώ ως έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων. Ακολούθως, με την από 
09.05.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας η διεύθυνση των γραφείων της έδρας της ορίστηκε στην οδό 
Αδριανείου 2 και Παπαδά, Τ.Κ. 115 25 (τηλ. 213 000 4000). 

Η UNIBRAIN συστάθηκε τη 12η Μαρτίου του 1990 (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 558/13.3.1990). Η εποπτεύουσα διοικητική 
Aρχή είναι το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 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 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  

H Εταιρία προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από την εταιρία 
«ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής «UNIBRAIN»), η οποία ακολούθως μετονομάστηκε σε 
«HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». H διαπραγμάτευση των μετοχών 
της Εταιρίας στο Χ.Α., συνεπεία της συγχώνευσης, ξεκίνησε την 18.06.2008. 

 

Η απορροφώσα «UNIBRAIN» η οποία ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1990 είχε σαν σκοπό την 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. 
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Σταδιακά εισήλθε στον τομέα παροχής προϊόντων υλικού και λογισμικού. Μετά την απορρόφηση της HOL η 
δραστηριότητα της UNIBRAIN σταδιακά διεκόπη. 

 

Η αποροφηθείσα «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  προέκυψε το 2000 από τη συγχώνευση με απορρόφηση της 
εταιρίας HELLAS ON LINE A.E. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” από την εταιρία Com-Quest Computers & 
Telecommunications Α.Ε. (θυγατρική της Infoquest).  
 
Το 2001 η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias εξαγόρασε την Hellas On Line και η εταιρία 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  Hellas On Line.  

Το Μάιο του 2007, η Hellas On Line  εξαγόρασε το σύνολο (100%)  των μετοχών της εταιρίας «Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε». με τίμημα εξαγοράς € 46,3 εκατ. και επιπλέον € 0,7 εκατ. έξοδα κτήσης (συνολικά € 47 
εκατ.). Η εξαγορά, προσέφερε στην Hellas On Line ένα επιπρόσθετο δίκτυο κορμού οπτικών ινών και δίκτυο 
πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής μήκους περίπου 600 χλμ (το οποίο κατ΄ εκτίμηση της 
αγοράστριας Hellas On Line  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  Hellas On Line στην Αττική 
ανήλθε σε 800 χλμ περίπου. Με το δίκτυο της θυγατρικής «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.»  η  Hellas On Line 
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  Hellas On Line απέκτησε στην 
περιοχή της Αττικής το εταιρικό πελατολόγιο της εξαγοραζόμενης και τη δυνατότητα 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 Hellas On Line 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 προς τους τελικούς χρήστες. Στην 
συνέχεια η  Hellas On Line  εισήγαγε την υπηρεσία douple-play, που αποτελεί έως σήμερα  το κύριο προϊόν  και 
της Εταιρίας.  

Τον Ιούνιο 2007, η  Hellas On Line προχώρησε στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με την Vodafone, βάσει των 
οποίων παρέχει στη Vodafone σειρά υπηρεσιών χονδρικής. Σε συνέχεια της εισαγωγής της νέας υπηρεσίας hol 
telephony και της ανανεωμένης υπηρεσίας hol double –play στην αγορά, το Φεβρουάριο του 2008 η Hellas On 
Line εισήλθε και στην παροχή υπηρεσιών απλής σταθερής τηλεφωνίας σε πελάτες λιανικής.  

Η  Εταιρία, διέθεσε πρώτη το Μάιο του 2008, επιδοτούμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες στην περιφέρεια (μέσω του 
έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας), με αφετηρία την κεντρική Ελλάδα.  

 

Τον Ιανουάριο του 2009, η Εταιρία εισήγαγε στην αγορά τις υπηρεσίες hol telephony lite και hol double play lite, 
προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος επιλογών για υπηρεσίες τηλεφωνίας και internet για πελάτες λιανικής, ενώ 
παράλληλα, το Φεβρουάριο του 2009 η HOL ήταν από τους πρώτους εναλλακτικούς παρόχους που προσέφερε 
υπηρεσίες οπτικής ίνας (FTTB) σε εταιρικούς πελάτες.   

Το Μάρτιο του 2009, η Εταιρία ολοκλήρωσε με επιτυχία  την αύξηση του  μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή 
μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και τιμή διάθεσης € 1,60 ανά μετοχή, από 
την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους € 50.707.692,80. Η διαπραγμάτευση των 31.692.308 νέων 
κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση ξεκίνησε την 27.03.2009.  
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Τον Ιούλιο του 2009 η Εταιρία, η Intracom Holdings,  η World Equities Investments Holdings S.A. και η Vodafone 
υπέγραψαν Σύμβαση-Πλαίσιο (Framework Agreement) συνεργασίας. (βλπ. αναλυτικά Κεφ. 3.4.5. «Σύμβαση-
Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρίας, ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, World Equities Investments 
Holdings SA και Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ») 

 

Το Σεπτέμβριο του 2009 ολοκληρώθηκε το βασισμένο στην τεχνολογία Dense Wavelength Division Multiplexing 
(DWDM) εθνικό δίκτυο κορμού της Εταιρίας, η οποία πλέον διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο με προστασία 
μέσω πολλαπλών εναλλακτικών οδεύσεων και με χωρητικότητα 400 Gbps. Η τεχνολογία DWDM επιτρέπει τη 
διασύνδεση πολλών κόμβων ευρυζωνικής πρόσβασης στο δίκτυο κορμού της εταιρίας σε ένα μήκος κύματος 
χωρητικότητας 10 Gbps, πολλαπλασιάζοντας έτσι το πλήθος των χρηστών που είναι δυνατόν να συνδεθούν στο 
δίκτυο και παρέχοντας την ευελιξία να εφαρμόζονται δυναμικά αλλαγές και επεκτάσεις στην τοπολογία του 
δικτύου καλύπτοντας τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες για μεγαλύτερες ταχύτητες ή χωρητικότητα.  

 

Τον Οκτώβριο του 2009 η Εταιρία και η Vodafone υπέγραψαν δύο νέες εμπορικές συμβάσεις συνεργασίας  
(βλπ. αναλυτικά ανωτέρω στο Κεφ. 3.4.3 «Συμβάσεις Συνεργασίας με τη Vodafone»). 

 

Από το Νοέμβριο του 2009 η HOL, στο πλαίσιο της ανωτέρω στρατηγικής συνεργασίας με τη Vodafone και των 
ως άνω νέων εμπορικών συμβάσεων, ξεκίνησε τη διάθεση ευρείας γκάμας συνδυαστικών πακέτων σταθερής 
τηλεφωνίας, internet και κινητής τηλεφωνίας σε οικιακούς πελάτες προσφέροντας παράλληλα σημαντικό 
οικονομικό όφελος και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης εκμεταλλευόμενη το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων της 
Vodafone. 

 
Επιπρόσθετα, οι δύο εταιρίες προχώρησαν και στη διάθεση ολοκληρωμένων εταιρικών λύσεων με  ευρεία 
γκάμα πακέτων που συνδυάζει υπηρεσίες σταθερής, κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών μισθωμένων κυκλωμάτων, προσφέροντας υψηλή ποιότητα υποστήριξης και  ταυτόχρονα σημαντικό 
οικονομικό όφελος.  
 

Δυνάμει της ανωτέρω Σύμβασης – Πλαισίου που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρίας και της Vodafone και της από 
16.12.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των δύο εταιριών, η Vodafone εισέφερε 
στην Εταιρία τον κλάδο της που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (DSL) και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, 
μετά την απορρόφηση του κλάδου, αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των €42.502.690,40 (σχετική εγκριτική 
απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-13060/28.12.2009 Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - 
ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 14.811/2009). Στις 2 Φεβρουαρίου 2010 ολοκληρώθηκε η ως άνω εισφορά με την πίστωση και 
έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 28.775.838 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της 
που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, λόγω της εισφοράς & απορρόφησης 
του εν λόγω κλάδου. Δικαιούχος των ως άνω νέων μετοχών της Εταιρίας ήταν η εισφέρουσα Vodafone, η οποία 
κατέστη μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής 18,5% του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Επίσης,  το Δεκέμβριο του 2009 ολοκληρώθηκε το έργο για την ευρυζωνικότητα στην Ελληνική περιφέρεια της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας, το οποίο η Εταιρία είχε αναλάβει στο πλαίσιο της δράσης «Χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» που διαχειρίζεται η 
Κοινωνία της Πληροφορίας A.E. (ΚτΠ Α.Ε.)  και εντάσσεται στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Συγκεκριμένα η  
Εταιρία είχε αναλάβει 3 από τις συνολικά 7 περιφέρειες και ολοκλήρωσε το έργο ανάπτυξης υποδομών 
ευρυζωνικής, παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιφέρειας να αποκτήσουν γρήγορο 
Internet με ADSL πρόσβαση με επιδότηση. Παράλληλα η Εταιρία παρέχει προηγμένης τεχνολογίας 
επιδοτούμενη δορυφορική ευρυζωνική πρόσβαση στο internet στην περιφέρεια καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο 
τις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας. 
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Στις αρχές Μαρτίου 2010 η Εταιρία προέβη στην πώληση της 100% θυγατρικής της Unibrain Inc. 

 

Με την από 9.9.2011 συνεδρίαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίστηκε η έναρξη της 
διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής της κατά 100% «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/72. Ως ημερομηνία 
σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.6.2011. Από την εν λόγω συγχώνευση δεν θα 
εκδοθούν νέες μετοχές της ΗΟL καθόσον η απορροφώσα κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της 
απορροφώμενης.   

 

3.5.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας  

Η Εταιρία διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καλύπτοντας 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. Επιπλέον, προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες ένα 
ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων, όπως σύνδεση στο διαδίκτυο, υπηρεσίες τηλεφωνίας, μισθωμένες 
γραμμές, υπηρεσίες MPLS VPN και DataCenter, καθώς και υπηρεσίες χονδρικής σε άλλους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

 

Η Εταιρία επίσης παρέχει στη Vodafone ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεφωνίας χονδρικώς. Επιπρόσθετα, στα 
πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με τη Vodafone διατίθενται στην αγορά  συνδυαστικά προϊόντα πακέτων 
σταθερής τηλεφωνίας, internet και κινητής τηλεφωνίας σε οικιακούς πελάτες. προσφέροντας παράλληλα 
σημαντικό οικονομικό όφελος και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, εκμεταλλευόμενη το εκτεταμένο δίκτυο 
πωλήσεων της Vodafone. 

 
Επιπρόσθετα, οι δύο εταιρείες προχώρησαν και στη διάθεση ολοκληρωμένων εταιρικών λύσεων με ευρεία 
γκάμα πακέτων που συνδυάζει υπηρεσίες σταθερής, κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών μισθωμένων κυκλωμάτων, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα υποστήριξης και συνάμα οικονομικό 
όφελος. 
 

 

3.5.3.1  Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Συνδυαστικές υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Internet 

Η Εταιρία προσφέρει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να αποκτήσουν τηλεφωνία και internet, μέσα από 
το ιδιόκτητο δίκτυο της σε ένα πακέτο, με μηνιαία σταθερή χρέωση, χωρίς πάγιο ΟΤΕ. Υπάρχουν τέσσερις 
επιλογές ανάλογα με το δωρεάν χρόνο ομιλίας και την ταχύτητα του adsl internet, προκειμένου να καλυφθούν οι 
διαφορετικές ανάγκες της αγοράς.  

 Ηol double play: Η υπηρεσία προσφέρει απεριόριστη σταθερή τηλεφωνία και τις υψηλότερες ταχύτητες 
σύνδεσης στο internet που φτάνουν τα 24Mbps. Προσφέρονται απεριόριστες αστικές, υπεραστικές και 
διεθνείς κλήσεις σε 47 χώρες καθώς επίσης και 60 λεπτά προς όλα τα  δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.  

 Ηol double play GR: Η υπηρεσία προσφέρει απεριόριστη σταθερή τηλεφωνία εντός Ελλάδας και τις 
υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στο internet που φτάνουν τα 24Mbps. 
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 Ηol double play lite: Η υπηρεσία προσφέρει δωρεάν χρόνο ομιλίας προς όλους τους προορισμούς και 
γρήγορη ταχύτητα σύνδεσης στο internet έως 6 Mbps. Ο δωρεάν χρόνος ομιλίας περιλαμβάνει 200 λεπτά 
αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 20 λεπτά προς όλα τα  δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και 20 λεπτά διεθνών 
κλήσεων σε 47 χώρες. 

 Hol Αdsl Plus: Η υπηρεσία προσφέρει γρήγορη ταχύτητα σύνδεσης στο internet έως 24Mbps και τηλεφωνία 
με ενιαία αστική χρέωση για αστικές / υπεραστικές κλήσεις. 

Τηλεφωνία 

Η ΗΟL είναι η πρώτη Εταιρία που προσέφερε στην ελληνική αγορά προγράμματα τηλεφωνίας χωρίς πάγιο 
ΟΤΕ, με δωρεάν χρόνο ομιλίας προς όλους τους προορισμούς, ακόμη και προς κινητά. Διατίθενται τρεις 
επιλογές προγραμμάτων τηλεφωνίας που ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε συνδρομητή: 

 Hol telephony: Η υπηρεσία προσφέρει απεριόριστες αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις σε 47 χώρες 
καθώς επίσης και 60 λεπτά προς όλα τα  δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

 Hol telephony GR: Η υπηρεσία προσφέρει απεριόριστες κλήσεις σε αστικά / υπεραστικά..  
 Hol telephony lite: Η υπηρεσία προσφέρει δωρεάν χρόνο προς όλους τους προορισμούς και απευθύνεται σε 

πελάτες που κάνουν μέτρια χρήση τηλεφωνίας. Ο δωρεάν χρόνος ομιλίας περιλαμβάνει 200 λεπτά αστικές 
και υπεραστικές κλήσεις, 20 λεπτά προς όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και 20 λεπτά προς διεθνείς 
κλήσεις, σε 47 χώρες. 

 

Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Η Εταιρία διαθέτει και υπηρεσία ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο με το πακέτο hol adsl που προσφέρεται 
με επιλογή ταχύτητας 6 και 24 Mbps.  Η ίδια υπηρεσία προσφέρεται σε σπουδαστές και μέλη ΔΕΠ σε ειδικές 
χαμηλές τιμές, σε συνεργασία με τη κυβερνητική δράση «Δίοδος», που αποσκοπεί στην πρόσβαση των 
φοιτητών στο Διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες («hol adsl University»). 

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 

Η Εταιρία προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας τόσο στους οικιακούς πελάτες όσο και στους εταιρικούς 
πελάτες της οι οποίες μπορούν να προστεθούν στα πακέτα διασύνδεσης στο διαδίκτυο: 

 Web hosting: Η Εταιρία παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Η εν λόγω 
υπηρεσία περιλαμβάνει την κατοχύρωση ή ανανέωση ενός domain name, 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) με κατάληξη .gr και .eu είτε συνδυασμένες με 
διάφορες υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδας (web hosting). 

Προϊόντα και Υπηρεσίες προς εταιρικούς πελάτες 

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

 Office Double Play: Η υπηρεσία παρέχει σε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις σταθερή τηλεφωνία και 
Internet έως 24 Mbps σε μία προνομιακή τιμή η οποία συνδυάζει από 1 έως και 3 κανάλια φωνής 
(τηλεφωνικές γραμμές), απεριόριστες κλήσεις προς εθνικούς προορισμούς και δωρεάν χρόνο ομιλίας σε 
εθνικά κινητά. Επίσης το πακέτο παρέχει δωρεάν την δυνατότητα προβολής της εταιρίας στο διαδίκτυο 
καθώς δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσει ένα domain της μορφής www.mycompany.gr, ωροχώρο 
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φιλοξενίας της εταιρικής ιστοσελίδας καθώς και απεριόριστους e-mail λογαριασμούς της μορφής π.χ. 
sales@mycompany.gr. 

 Business Double Play: Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν απεριόριστη σταθερή τηλεφωνία (με 2, 4 ή 6 
τηλεφωνικές γραμμές) προς εθνικούς προορισμούς σε συνδυασμό με γρήγορο ΑDSL internet (12 Mbps και 
24 Mbps) για εταιρικούς πελάτες.  Η υπηρεσία παρέχει ασφάλεια και επιπρόσθετα στοιχεία όπως 8 
στατικές IP διευθύνσεις, απεριόριστους λογαριασμούς εταιρικών email, χώρο φιλοξενίας ιστοσελίδας, 
domain name, 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 καθώς 
και webhosting. 

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

 

 Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα/ VirtualPrivateNetwork (VPN): Η hol προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες της 
ολοκληρωμένες λύσεις ιδεατών ιδιωτικών δικτύων βασισμένες στο πανελλαδικό δίκτυο MPLS με εγγυημένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και υψηλή ασφάλεια. Η υλοποίηση δικτύων VPN επιτυγχάνεται είτε μέσω 
μισθωμένων γραμμών είτε μέσω κυκλωμάτων ADSL, SHDSL, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. H εν 
λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δικτύου, την παροχή αλλά και τη 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 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  

o Κυκλώματα Πρόσβασης Οπτικών Ινών τεχνολογίας SDH & Metro Ethernet 

o Υπηρεσίες E-Line, Ε-LAN 

o Υπηρεσίες Lambda 

 Υπηρεσίες DataCenter: Oι υπηρεσίες datacenter καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων λύσεων που 
υλοποιούνται στα datacenters της Εταιρίας. Αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (web 
hosting), υπηρεσίες Dedicated Server Hosting, Virtual Dedicated Server Hosting καθώς και co-location.  

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

o HOL Business Telephony PRI: στοχεύει σε 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 καθώς και ειδικά διαμορφωμένους 
τιμοκαταλόγους τηλεφωνίας για καθετοποιημένες αγορές (Ναυτιλιακές εταιρίες). 
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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.  

 

Υπηρεσίες Carrier-to-Carrier 

 

Η hol προσφέρει σε κάθε τηλεπικοινωνιακό πάροχο τη δυνατότητα να απολαμβάνει  υπηρεσίες τερματισμού 
φωνής προς όλους τους εθνικούς και διεθνείς προορισμούς, απευθείας ή μέσω της υπηρεσίας διαβίβασης 
transit.  

 

Η Εταιρία 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.  
 

Κατά δήλωση της Εταιρίας, οι ανωτέρω πληροφορίες δεν έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες.  

Κατά δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίσταται πολιτική ή παράγοντας διοικητικού, φορολογικού, νομισματικού ή 
πολιτικού χαρακτήρα που επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις 
δραστηριότητες της Εταιρίας εκτός των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 «Παράγοντες Κινδύνου».  

Ο Όμιλος δεν έχει αναπτύξει πολιτική έρευνας και ανάπτυξης.  

 

3.5.3.2 Βranding and Marketing 

 

Η hellas online ήταν από τους πρώτους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην Ελλάδα και συνεπώς η επωνυμία 
της τυγχάνει υψηλής αναγνωρισιμότητας από τους χρήστες του διαδικτύου. Στόχος της Εταιρίας συνέχισε να 
είναι η ενδυνάμωση και η αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητάς της, ώστε να ισχυροποιηθεί η παρουσία της στην 
αγορά και να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

 

Μέσα στο 2010, η hellas online επένδυσε επικοινωνιακά στην προβολή της ίδιας της εταιρικής της ταυτότητας, 
εστιάζοντας σε δύο πυλώνες: το δίκτυο και την οικονομία. Η επικοινωνία των προϊόντων της hol γίνεται μέσω 
τηλεόρασης, ραδιοφώνου, Τύπου, εξωτερικής διαφήμισης, διαδικτύου και σινεμά, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
Παράλληλα η Εταιρία, για να αναπτύξει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητά της, υποστήριξε αθλητικές (ομάδα 
ποδοσφαίρου Ολυμπιακού), πολιτιστικές (διαδικτυακές συναυλίες “hol web concerts” σε συνεργασία με το 
τηλεοπτικό κανάλι Mad), αλλά και τηλεοπτικές χορηγίες (εκπομπή “Με το δεξί” στον Ant1). 

 

Βασικός στόχος της επικοινωνιακής στρατηγικής και το 1ο εξάμηνο του 2011 ήταν η διαρκής ενδυνάμωση του 
brand της hellas online, μέσω της προβολής των βασικών αξιών που η εταιρία πρεσβεύει. 
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Όσον αφορά στη γενικότερη στρατηγική marketing της Εταιρίας, αυτή βασίστηκε στην ποιοτική παροχή 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και broadband Internet, καθώς και στην παροχή  συνδυαστικών υπηρεσιών 
σταθερής/κινητής και broadband Internet, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες του εκτεταμένου ευρυζωνικού 
δικτύου πρόσβασης που διαθέτει και τη στρατηγική συνεργασία με τη Vodafone. Με τον ξεκάθαρο τρόπο 
παρουσίασης και με τη σωστή χρονική επιλογή εισόδου νέων υπηρεσιών στην αγορά, με έμφαση στα 
πλεονεκτήματά τους και όχι στην τιμή, η Εταιρία διασφάλισε την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.  

 

3.5.3.3 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 προσέφερε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες πελάτες κυρίως μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 
εισερχομένων κλήσεων (εφεξής «inbound telesales») και τα καταστήματα λιανικής. Το α’ εξάμηνο του 2011, το 
(22%) των πωλήσεων προήλθε από το inbound telesales, ένα  σημαντικό μερίδιο (38%) προήλθε από το 
Outbound telemarketing και 30% από τις αλυσίδες λιανικής συμπεριλαμβανομένων και την καταστημάτων 
λιανικής της Vodafone και 10% μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας.   

Την30.6.2011, το προσωπικό που απασχολείτο στο τηλεφωνικό κέντρο πωλήσεων της hol (telesales), 
εξυπηρετώντας πελάτες λιανικής, ανήλθε σε 112 άτομα από τα οποία εξυπηρετούν τα τηλεφωνικά κέντρα για 
inbound&outboundtelesales και οι υπόλοιποι λειτουργούν υποστηρικτικά στο δίκτυο πωλήσεων. 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 στην πώληση προϊόντων σε νέους πελάτες 
και παράλληλα εξυπηρετεί τους υφιστάμενους πελάτες για την αναβάθμισή τους σε νέα προϊόντα. 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 καθώς και στην προώθηση συνδυαστικών λύσεων σταθερής 
& κινητής τηλεφωνίας. 

 External Outbound Telemarketing: Η HOL συνεργάζεται με μεγάλους και αναγνωρισμένους εξωτερικούς 
συνεργάτες και συμμετέχει στις διαδικασίες της επιλογής, πρόσληψης και της εκπαίδευσης του 
προσωπικού των συνεργατών αυτών. Στόχος η σωστή προώθηση των υπηρεσιών βάσει των αναγκών 
του πελάτη και η διασφάλιση της αξιοπιστίας της HOL ως σοβαρού παρόχου. 

 Πωλήσεις μέσω διαδικτύου: Η HOL έχει αναπτύξει σελίδα στο διαδικτυακό της χώρο που δίνει τη 
δυνατότητα στους πελάτες να εγγράφονται ηλεκτρονικά ως συνδρομητές των υπηρεσιών της.  

 Καταστήματα λιανικής: Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη Vodafone, η Εταιρία διανέμει τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της και μέσω του δικτύου καταστημάτων λιανικής της Vodafone, που 
αποτελείται από περίπου 360 καταστήματα με παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του δικτύου αυτού 
η HOL πέρα από την προσέλκυση νέων πελατών παρέχει- σε συνεργασία με την Vodafone- 
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προνομιακά πακέτα ολοκληρωμένων λύσεων για πελάτες Λιανικής (Σταθερή- κινητή & Internet) 
καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό όλες τις ανάγκες ενός πελάτη. 

 
Επιπλέον, η hol συνεργάζεται για την πώληση των προϊόντων της με καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων αλυσίδων Πλαίσιο, U και Κωτσόβολος-Dixons.  Η hol υποστηρίζει τα καταστήματα 
λιανικής που συνεργάζεται με συνεχή εκπαίδευση, προώθηση πωλήσεων και κοινή διαφήμιση. Το δίκτυο 
αποτελείται από περίπου 260 καταστήματα - dealers σύμφωνα με τα στοιχεία της 31.12.2010 και στόχος είναι η 
πανελλαδική κάλυψη με σημεία πώλησης, ακόμη και σε μικρές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. 

 

Δίκτυο πωλήσεων για εταιρικούς πελάτες 

Η HOL παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στις επιχειρήσεις μέσω: 1) του τμήματος εταιρικών πωλήσεων 
με προσωπικό 39 ατόμων την 30.6.2011, 2) 24 επιλεγμένων πιστοποιημένων συνεργατών σε όλη την 
επικράτεια. 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 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 αυτής της ομάδας επισκέπτονται τους πελάτες για την καλύτερη κατανόηση 
των αναγκών τους. Η ομάδα πωλήσεων στη συνέχεια συνεργάζεται με την ομάδα presales μηχανικών για το 
σχεδιασμό “πακέτου” υπηρεσιών και παρουσιάζει τις προτάσεις της στον πελάτη. Μολονότι η Εταιρία προσφέρει 
πακέτα τυποποιημένων λύσεων σε εταιρικούς πελάτες, βρίσκεται στη συνεχή διαδικασία σχεδιασμού 
αντίστοιχων πακέτων, με στόχο να καλύψουν τις περαιτέρω ανάγκες όλων των επιχειρήσεων (πχ, μεγάλες, 
μικρομεσαίες, μικρές). 
 
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 30.6.2011, ο αριθμός των συνεργατών ανήλθε σε 24 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. 
 
3.5.3.4 Διεύθυνση  εξυπηρέτησης πελατών 

 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των συνδρομητών και τη μεγιστοποίηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που τους προσφέρει, η HOL λειτουργεί διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών, η οποία ελέγχει την 
αρτιότητα λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων σε καθημερινή βάση, με σκοπό να βελτιώνει διαρκώς τη 
λειτουργία της και το βαθμό ανταπόκρισης των τηλεφωνημάτων καθώς και την παραγωγικότητα μέσω της 
αποτελεσματικής κατανομής των πόρων. Ταυτόχρονα διενεργεί συνεχείς εσωτερικούς ελέγχους αναφορικά με 
την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων διαδικασιών και της εφαρμογής τους, με σκοπό την εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων και τη βελτίωση αυτών. Με στόχο τη μεγιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης των πελατών της, η HOL πραγματοποιεί επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα, αναβαθμίσεις 
υποδομών και ανθρώπινο  δυναμικό. 
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Την 30.6.2011 η Εταιρία απασχολεί 300 άτομα στη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών (χωρίς το προσωπικό 
των άμεσων πωλήσεων στα τηλεφωνικά κέντρα), η πλειοψηφία των οποίων αποτελεί τεχνικό προσωπικό.  Για 
την αρτιότερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών, η HOL έχει διαχωρίσει τη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών σε 
δύο τμήματα. Το τμήμα εξυπηρέτησης των ιδιωτών πελατών και το τμήμα εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών. 

 

Εξυπηρέτηση πελατών για ιδιώτες πελάτες  

 

Εδώ καταλήγουν τα τηλέφωνα των οικιακών πελατών 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, αλλαγή προγράμματος, 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 στους μηχανικούς πεδίου ή σε άλλα τμήματα της Εταιρίας 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 εκπαιδεύει συνεχώς, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλού 
επιπέδου τεχνική υποστήριξη στους συνδρομητές.  

 

 Ομάδα υποστήριξης (back office): παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε αιτήματα ή σε βλάβες 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, σύνθετα τεχνικά προβλήματα κλπ.) καθώς και την διαχείριση και διεκπεραίωση των 
αιτήσεων για την ταχεία ενεργοποίηση των υπηρεσιών του πελάτη και την αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση αυτών. 

 

Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών  

 

 Η 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. 

 Η 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.  

 Η ομάδα εξυπηρέτησης είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των πελατών μετά την πώληση υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις, όπως συμβάσεις, τιμολογήσεις, ανανεώσεις και πιστώσεις.  
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3.5.4 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του Ομίλου κατά την τριετία 2008 – 2010 και την 30.6.2011 
απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/6/2011 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 184.772  238.147  233.599  225.017 
 

Εκ των ανωτέρω, ποσά ύψους €168.422χιλ. την 31/12/ 2008, € 235.372 χιλ. την 31/12/ 2009, € 230.662 χιλ. την 
31/12/2010 και €221.345χιλ. την 30.6.2011 αφορούν σε ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις. Ο εν λόγω εξοπλισμός (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers, routers, switches, οπτικές ίνες, 
φυσικές συνεγκαταστάσεις κλπ) απαρτίζει κυρίως το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του Ομίλου. (Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα ενσώματα πάγια στοιχεία βλέπε κεφ. 3.6.3 «Χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
ενοποιημένων στοιχείων ισολογισμού  χρήσεων 2008-2010» ενότητα ενσώματα πάγια στοιχεία και κεφ. 3.6.6 
«Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών περιόδου 1.1-
30.6.2011» ενότητα ενσώματα πάγια στοιχεία.) 

 

Ιδιόκτητα ακίνητα 

 

Η HOL δεν έχει στην κατοχή της ιδιόκτητα ακίνητα. 

 

Μισθωμένα ακίνητα 

Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της HOL βρίσκονται στην Αθήνα (οδός Αδριανείου 2 και Παπαδά) σε 
υπομισθωμένο ακίνητο ιδιοκτησίας της EFG Eurobank Ergasias Leasing, συνολικού εμβαδού 6.500 τ.μ. 
Ειδικότερα δυνάμει της από 19.7.2010 τροποποιητικής σύμβασης της από 26.2.2007 σύμβασης μίσθωσης 
ακινήτου, συναφθείσας μεταξύ της Εταιρίας και της Intracom Holdings, χορηγήθηκε η συναίνεση της Εταιρίας 
για τη συνέχιση της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης ως σύμβασης υπεκμίσθωσης, μεταξύ της Intracom Holdings 
ως υπεκμισθώτριας και της Εταιρίας ως υπομισθώτριας. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης είναι 12ετής, με 
ημερομηνία λήξης την 31.05.2019. Το μίσθωμα που καταβάλλει η HOL για το εν λόγω υπομισθωμένο ακίνητο 
ανέρχεται σε €116.064 μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά το 100% του ΔΤΚ (απλή δωδεκάμηνη 
μεταβολή). 

 

1)           Η HOL διατηρούσε έως την 31.1.2011 μίσθιο χώρο γραφείων επί της οδού  Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 
42 στη Θεσσαλονίκη σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ζλατάνου Κωνσταντίνου, συνολικού εμβαδού 315 τ.μ., δυνάμει του 
από 30.04.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού εμπορικής μίσθωσης. Το μίσθωμα που κατέβαλε η HOL για το εν λόγω 
ενοικιαζόμενο ακίνητο ανερχόταν σε €2.743 μηνιαίως, ετησίως αναπροσαρμοζόμενο κατά ποσοστό ίσο με τον 
τιμάριθμο κόστους ζωής (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) πλέον 2 (δυο) ποσοστιαίων μονάδων. Το εν λόγω μίσθιο 
λειτουργούσε ως υποκατάστημα της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη έως την 1.12.2010, οπότε αυτό έκτοτε 
μεταφέρθηκε και λειτουργεί στο κατωτέρω υπ’ αριθμόν 2 μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Μ. Αντύπα αρ. 41 
ενόψει της προδιαγεγραμμένης λύσης της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης δια της από 29.10.2010 καταγγελίας 
της Εταιρίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43 Π.Δ. 34/1995.  

2) Η HOL μισθώνει (δυνάμει της από 5.10.2010 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης) γραφεία στη 
Θεσσαλονίκη, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Info Quest A.E.B.E., που βρίσκεται στην οδό Μαρίνου Αντύπα, αρ. 41, 
εμβαδού 250 τ.μ. Η διάρκεια της σύμβασης λήγει στις 30.9.2019. Το μίσθωμα που καταβάλλει η HOL για το εν 
λόγω μίσθιο ανέρχεται σε  € 4.704 μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο  ετησίως κατά ποσοστό ίσο προς τον ετήσιο 
πληθωρισμό συν δύο (2) μονάδες. 
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3) Η HOL μισθώνει (δυνάμει της από 1.6.2010 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ως τροποποιήθηκε στις 
15.9.2010) γραφεία σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Intracom Holdings, που βρίσκεται στο κτίριο Β8 στην Παιανία 
Αττικής (19ο χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου) συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. Η διάρκεια της 
σύμβασης λήγει στις 31.1.2013. Το μίσθωμα που καταβάλλει η HOL για το  μίσθιο αυτό ανέρχεται σε € 812 
μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο  ετησίως κατά το 75% του ΔΤΚ. 

4) Η HOL μισθώνει (δυνάμει της από 09.11.2006 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ως τροποποιήθηκε στις 
16.11.2006 και εν συνεχεία στις 31.12.2007) αποθηκευτικό χώρο, ιδιοκτησίας της Intracom Defence Electronics, 
συνολικού εμβαδού 200 τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (21o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας-
Μαρκοπούλου). Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12ετής και λήγει στις 31.10.2018. Το μίσθωμα που καταβάλλει η 
HOL για το εν λόγω μίσθιο ανέρχεται σε €1.183 μηνιαίως,  αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά το 100% του 
ΔΤΚ. 

5) Η HOL μισθώνει (δυνάμει της από 01.11.2007 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ως τροποποιηθείσα στις 
28.2.2011 και 27.6.2011 ισχύει), αποθηκευτικό χώρο στον πρώτο όροφο ακινήτου ιδιοκτησίας της Intracom 
Defence Electronics, συνολικού εμβαδού 630,51 τ.μ.  το οποίο βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (21o χλμ. 
Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου). Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12ετής και λήγει την 31.10.2019. Το 
μίσθωμα που καταβάλλει η HOL για το εν λόγω μίσθιο ανέρχεται σε €  3.209,29 μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο 
ετησίως κατά το 100% του ΔΤΚ.  

6) H HOL υπεκμισθώνει (δυνάμει της από 10.12.2009 σύμβασης υπομίσθωσης - που ακολουθεί το 
ανωτέρω υπ΄αρ.  5 από 1.11.2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης - και έχει διάρκεια έως την 31.10.2019) ως 
αποθηκευτικό χώρο,  αυτοτελή χώρο του πρώτου ορόφου (επιφάνειας 200 τ.μ.) ακινήτου ιδιοκτησίας της 
Intracom Defence Electronics, που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (21o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας-
Μαρκοπούλου), στη θυγατρική «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.». Το μίσθωμα που καταβάλλει η θυγατρική 
«Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» για το μίσθιο αυτό ανέρχεται σε € 1.962 μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως 
κατά το 100% του ΔΤΚ. 

7) Η HOL μισθώνει 36 ακίνητα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας κυρίως για την εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της (data centres). Το μηνιαίο μίσθωμα που καταβάλλει η Εταιρία για τα 
ανωτέρω μίσθια ανέρχεται συνολικά σε € 19.807 (πλέον χαρτοσήμου). 

8) Η θυγατρική εταιρία «Αττικές τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» μισθώνει (δυνάμει των από 12.02.2003, 
06.12.2003, 29.12.2003 και 01.03.2006 συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου) ακίνητο ιδιοκτησίας (κατά τα 
μερικότερα τμήματα του ακινήτου) Παπαχριστοφίλου Παύλου και Παπαχριστοφίλου Αργυρούς, συνολικού 
εμβαδού 920 τ.μ. (ήτοι υπόγειο, ισόγειο με πατάρι, πρώτο όροφο επιφάνειας 260 τ.μ. και δεύτερο όροφο 
επιφάνειας 260 τ.μ.), το οποίο βρίσκεται μεταξύ Αμπελοκήπων και Ψυχικού, στη διασταύρωση των οδών 
Μυλοποτάμου και Δαβάκη 10, για τη στέγαση των γραφείων της. Η διάρκεια των συμβάσεων λήγει στις 
14.2.2015 (για το υπόγειο και το ισόγειο με πατάρι) και στις 31.12.2015 ( για τον α΄ και β΄ όροφο). Το μίσθωμα 
που καταβάλει η θυγατρική εταιρία «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» ανέρχεται σε € 10.882 μηνιαίως, 
αναπροσαρμοζόμενο  ετησίως κατά 3%. 

9) Η θυγατρική «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» υπεκμισθώνει (δυνάμει της από 10.12.2009 σύμβασης 
υπεκμίσθωσης) τον πρώτο όροφο του ανωτέρω υπό στοιχείο 8 ακινήτου, (Μυλοποτάμου και Δαβάκη 10) 
επιφάνειας 260 τ.μ. στη HOL για τη στέγαση γραφείων της. Το μίσθωμα που καταβάλει η HOL ανέρχεται σε €  
545 μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο  ετησίως κατά το 100% του ΔΤΚ. 

10) Η «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» υπομισθώνει (δυνάμει της από 1.10.2007 σύμβασης υπεκμίσθωσης) 
από την υπεκμισθώτρια HOL, το δεύτερο όροφο και χώρο του υπογείου του ακινήτου που βρίσκεται στην 
Αθήνα, Αδριανείου 2 και Παπαδά, συνολικής επιφάνειας 760τ.μ. για τη στέγαση γραφείων της. Η διάρκεια της 
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σύμβασης λήγει στις 31.5.2019. Το μίσθωμα ανέρχεται σε € 13.922 μηνιαίως (πλέον ημίσεως του χαρτοσήμου). 
Επιπλέον η υπομισθώτρια «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» επιβαρύνεται με το ποσό των € 14.000 μηνιαίως για 
κόστη καθαρισμού, συντήρησης κτηρίου, τέλη κλπ. Το μίσθωμα και το καταβλητέο σήμερα ποσό των € 14.728 
αναπροσαρμόζονται ετησίως  κατά 100% του ΔΤΚ (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή). 

11) Η Εταιρία έχει συνάψει συμβάσεις παραχώρησης χρήσης (Equipment Hosting Agreements) για την 
εγκατάσταση («φιλοξενία») του εξοπλισμού της. 

 

Εμπράγματα Βάρη 

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 

Εγγυήσεις 

Το σύνολο των εγγυητικών επιστολών σε επίπεδο Ομίλου την 30.6.2011 ανήλθε σε €17.925χιλ.. Η ανάλυση ανά 
τράπεζα, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (ποσά σε χιλ. €) 30.06.2011 

Alpha Bank 8.501 
Eurobank 54 
Εθνική τράπεζα 4.027 
Πειραιώς 3.489 
Millenium 445 
Ελληνική τράπεζα 700 
Εμπορική τράπεζα 710 
ΣΥΝΟΛΑ 17.925 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των εγγυητικών επιστολών ανά κατηγορία χρήσης: 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (ποσά σε χιλ. €) 30.06.2011 

Εγγυητικές για προκαταβολές 1.656 
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 1.700 
Εγγυητικές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 1 
Λοιπά Καλής Πληρωμής 14.567 
ΣΥΝΟΛΑ 17.925 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ομολογιακό δάνειο που σύνηψε η Εταιρία την 23.10.2008 έχει  ενεχυριαστεί το 
σύνολο των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» (βλ. κεφ. 3.4 
«Σημαντικές Συμβάσεις»). 

 

Η Εταιρία δεν έχει λάβει εγγύηση από τη θυγατρική της εταιρία «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.». 

 

Η Εταιρία έχει χορηγήσει εταιρική εγγύηση για την έκδοση του από 19.4.2010 κοινού ομολογιακού δανείου 
έκδοσης της θυγατρικής της «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» ποσού €5 εκ.. 

Τέλος σημειώνεται ότι η Intracom Holdings έχει εγγυηθεί το σύνολο των δανείων του Ομίλου της HOL.  
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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, πλημμύρας, 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. 

Οι δαπάνες για ασφαλιστική κάλυψη από τον Όμιλο ανήλθαν σε € 139 χιλ. την 31/12/2010 και σε € 75 χιλ. την 
30/6/2011. 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 30.6.2011 η εταιρία είχε αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσεως 11 σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών της, τα οποία περιλάμβαναν τις εξής ονομασίες: 
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’ 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). Η θυγατρική «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.»  έχει κατοχυρώσει το σήμα 
atticatelecom 176952/21.12.2004 - 21.12.2014. 

 (Βλ. επίσης Κεφ. 2 Παράγοντες Κινδύνου– Παράγοντες Κινδύνου που σχετίζονται με το νομικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο – «Η νομική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας μπορεί να μην είναι 
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πάντοτε αποτελεσματική, γεγονός που μπορεί να αποδυναμώσει την αξία της εταιρικής της ταυτότητας και των 
επώνυμων προϊόντων της»). 

 

Επιπλέον, η HOL κατοχυρώνει διαδικτυακούς χώρους (domain names) με κατάληξη κυρίως .gr αλλά και .eu, ενώ 
δε διαθέτει κατοχυρωμένες ή και κατατεθειμένες προς κατοχύρωση από τα αρμόδια όργανα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. 
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3.5.5 Επενδύσεις  

 

3.5.5.1 Επενδύσεις χρήσεων 2008-2010 και α’ εξαμήνου 2011 

Οι επενδύσεις για τον Όμιλο HOL για τη χρονική περίοδο 2008-2010 και α’ εξαμήνου 2011 αναλύονται ως 
ακολούθως: 

(ποσά σε  χιλ. €) 2008 2009(1) 2010(3)  30.6.2011 

α. ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

     

Λογισμικό 5.976 5.869 1.726 973 
Κόστος απόκτησης πελατών 11.709 23.989 20.162 8.912 

Αγορές θυγατρικών/εξαγορά κλάδου 
(2) 

0 9.450 0 - 
 

Σύνολο 17.685 39.308 21.888 9.885 

β. ΕNΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

     

Κτίρια-Τεχνικά Έργα 100 6 2 0 
Μεταφορικά Μέσα 0 17 0 0 

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις  

32.581 46.956 20.211 10.057 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 92 28 50 12 
Προκαταβολές για αγορές παγίων 
και πάγια υπό κατασκευή (2) 

37.733 31.377 12.926 810 

Σύνολο 70.506 78.384 33.189 10.879 

Σύνολο επενδύσεων σε 
ακινητοποιήσεις 

88.191 117.692 55.077 20.764 

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008), δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  

 (1) Από τις επενδύσεις της χρήσης 2009, επενδύσεις ύψους €34 εκατ. που αφορούν σε λογισμικό, κόστος απόκτησης πελατών, 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και πάγια υπό κατασκευή, έχουν χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια της από 12/12/2008 
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών ύψους €50,7 εκατ..  

 (2) Τα πάγια υπό κατασκευή αφορούν σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις κατά την αρχική καταχώρηση της επένδυσης 
στα βιβλία της Εταιρίας. 

(3) Από τις επενδύσεις της χρήσεως 2010, επενδύσεις ύψους € 3,7 εκατ. που αφορούν σε λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς 
και πάγια υπό κατασκευή, έχουν χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια της από 12/12/2008 αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας με καταβολή μετρητών ύψους €50,7 εκατ..  

 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η HOL επέκτεινε το δίκτυο οπτικών ινών το οποίο την 30.06.2011 αποτελείτο από 
4.133 χλμ. (μήκος αγωγών) οπτικών ινών, από τα οποία: α) 1.211 χλμ αποτελούν το μητροπολιτικό δίκτυο της 
Εταιρίας που καλύπτει την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και άλλες 10 μεγάλες πόλεις και β) 2.922 χλμ. περίπου 
αποτελούν το εθνικό δίκτυο καθώς και το δίκτυο πρόσβασης αποτελούμενο από συνεγκαταστάσεις σε 315 
τοπικά κέντρα του ΟΤΕ, με 586.923 πλήρως εγκαταστημένες και έτοιμες για χρήση γραμμές. 

 

Κατά την περίοδο 30.06.2011, οι επενδύσεις σε λογισμικό ανήλθαν σε €973 έναντι € 1.726 χιλ. τη χρήση 2010, 
€ 5.869 χιλ. τη χρήση 2009 και € 5.976 χιλ. τη χρήση 2008 και αφορούν σε επενδύσεις αναβάθμισης των 
συστημάτων μηχανογράφησης όπως π.χ. ο τομέας επιχειρησιακής υποστήριξης (Business Support Systems), με 
συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM) και χρέωσης (Billing) για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών. 
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Κατά την περίοδο 30.06.2011, το κόστος απόκτησης πελατών ανήλθε σε € 8.912 έναντι € 20.162 χιλ. τη χρήση 
2010, € 23.989 χιλ. τη χρήση 2009 και € 11.709 χιλ. τη χρήση 2008. Σημειώνεται ότι το κόστος απόκτησης 
πελατών αφορά σε τέλη που καταβάλλονται κυρίως στον ΟΤΕ για την ενεργοποίηση νέων πελατών καθώς και 
σε προμήθειες ενεργοποίησης νέων πελατών, και αποσβένεται εντός 12 μηνών, περίοδο ίση με τη διάρκεια της 
σύμβασης με τον πελάτη. 

 

Κατά την περίοδο 30.06.2011, οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις ανήλθαν σε € 
10.057 έναντι € 20.211 χιλ. τη χρήση 2010, € 46.956 χιλ. τη χρήση 2009 και € 32.581 χιλ. τη χρήση 2008. Οι 
επενδύσεις αυτές αφορούν σε επενδύσεις δικτύου κορμού, δικτύου πρόσβασης καθώς και επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες. Οι επενδύσεις δικτύου κορμού περιλαμβάνουν υποδομές τεχνολογίας IP επόμενης γενιάς (Next 
Generation Network) οι οποίες βασίζονται στο 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). Σημειώνεται ότι για τη χρήση 2009, ποσό ύψους € 28.429 χιλ. εκ του 
συνόλου € 46.956 χιλ. του κονδυλίου Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις αφορά στην εισφορά, 
απορρόφηση και αναδοχή από τη HOL του κλάδου της Vodafone που αφορά στο δίκτυο σταθερών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών 
(DSL), με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31/07/2009. 

 

Οι ανωτέρω επενδύσεις έχουν χρηματοδοτηθεί από τραπεζικό δανεισμό, επιδοτήσεις (βλ. επόμενο κεφάλαιο), 
ίδια κεφάλαια της Εταιρίας καθώς και από τα αντληθέντα κεφάλαια της από 12/12/2008 αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών ύψους 50,7 εκατ. (βλ. κεφ. 3.5.5.4 «Χρήση Αντληθέντων 
Κεφαλαίων της τελευταίας αύξησης με καταβολή μετρητών»).  

 

 

 

3.5.5.2 Επενδύσεις που υπάγονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στον 
Επενδυτικό Νόμο 3299/2004  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «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 (Γ΄) Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006. Το 2006 
προωθήθηκε το πρόγραμμα «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
στις Περιφέρειες της Ελλάδας», ως μέρος του προγράμματος 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. 
 
Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2006, η Εταιρία επελέγη ως Τελικός Αποδέκτης (contractor) των τριών (3) από τα 
επτά (7) συνολικά έργα του ανωτέρω προγράμματος, δηλαδή για τα υποέργα 1, 2 και 4 που καλύπτουν 
γεωγραφικά τη Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ελλάδας, σημαντικό τμήμα της Πελοποννήσου 
καθώς και τις Κυκλάδες. Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν στις 12.3.2007. Η Εταιρία ολοκλήρωσε την 
υλοποίηση των έργων που της ανατέθηκαν στα τέλη του 2009. 
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Το συμβατικό κόστος ολοκλήρωσης της επένδυσης ανήλθε σε € 61,3 εκατ. και η κρατική επιδότηση που 
εισέπραξε η Εταιρία σε €29,96 εκατ. (€1,5 εκατ. το 2007, €11,6 εκατ. το 2008 και €16,9 εκατ. το 2009). Με την 
επένδυσή της αυτή η Εταιρία απέκτησε πρόσβαση σε 21 νομούς της Ελλάδος και σε μια δυνητική αγορά άνω 
των 1,5 εκατ. σταθερών γραμμών. 
 
Επιπλέον, η Εταιρία και η θυγατρική της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
Επενδυτικού Νόμου 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τους με το κίνητρο της κρατικής 
επιχορήγησης.  

Συγκεκριμένα: 

α) Τον Ιούνιο του 2007, εγκρίθηκε επιχορήγηση ποσού € 11,57 εκατ. για την επένδυση της Εταιρίας που αφορά 
σε έργα ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και συναφούς εξοπλισμού καθώς και σε παροχή καινοτόμων 
ευρυζωνικών υπηρεσιών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού € 
38,57 εκατ. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2009 και τον Ιανουάριο του 2011 πιστοποιήθηκε από το αρμόδιο 
όργανο ελέγχου του (πρώην) Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ολοκλήρωση –
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Το κόστος ανήλθε σε € 
38,45 εκατ. και η επιχορήγηση σε € 11,48 εκατ. Η Εταιρία εισέπραξε το 50% της ανωτέρω επιχορήγησης το 
Δεκέμβριο του 2010 και το υπολειπόμενο 50% το Μάρτιο του 2011. 

 

β) Τον Ιούνιο του 2007, εγκρίθηκε επιχορήγηση ποσού € 7,92 εκατ. για την επένδυση της θυγατρικής εταιρίας 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» που αφορά σε έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών και επεκτάσιμων υποδομών 
και δικτύων στο νομό Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού € 26,4 εκατ. Επίσης, τον Ιούνιο 2007 εγκρίθηκε 
επιχορήγηση συνολικού ποσού € 2,88 εκατ. για το επενδυτικό σχέδιό της που αφορά στην παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών Triple Play, δηλαδή υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων, φωνής και κινούμενης εικόνας, συνολικού 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού € 9,6 εκατ. 

 

Το Μάιο 2011 ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση υλοποίησης του 50% των δύο ανωτέρω επενδύσεων από τα 
αρμόδια όργανα ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Θυγατρική 
εισέπραξε τον Ιούλιο 2011 την α΄ δόση έκαστης επιχορήγησης συνολικού ύψους €5,4 εκατ. περίπου. 

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων της θυγατρικής εταιρίας, μετά από την οίκοθεν  παράτασή 
τους (με το Νόμο 3752/2009) έληξε το Σεπτέμβριο του 2009. Η θυγατρική έχει υποβάλει αίτημα παράτασης της 
προθεσμίας ολοκλήρωσης του υπολοιπόμενου 50% των ανωτέρω επενδυτικών της σχεδίων, κατά δύο (2) έτη 
σύμφωνα με τη σχετική δυνατότητα που της παρέχεται από τον  Επενδυτικό Νόμο. 

 
 

3.5.5.3 Τρέχουσες επενδύσεις  

Οι επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης της Εταιρίας που έχουν πραγματοποιηθεί για τη χρήση 2011 αφορούν σε 
επενδύσεις του  Νόμου 3299/2004, 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 (συνδυασμό υπηρεσιών τηλεφωνίας, δεδομένων και 

εικόνας) μέσω της εμπορικής διαθεσιμότητας του φωνητικού της δικτύου, το οποίο βασίζεται σε 
τεχνολογία “επόμενης γενιάς” (Next Generation Networks) οι οποίες βασίζονται στο εθνικό δίκτυο 
οπτικών ινών αξιοποιώντας τους χώρους ευρυζωνικής πρόσβασης (φυσικές και απομακρυσμένες 
συνεγκαταστάσεις στα αστικά κέντρα του ΟΤΕ) 

 ανάπτυξη εταιρικού πελατολογίου και συνεργασίας ακόμη και με εγχώριους και διεθνείς 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων «οπτικών ινών στο κτίριο» (Fibre to 
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the Building ή FTTB) οι οποίες περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό ευρυζωνικής πρόσβασης (DSLAMs) και 
την επέκταση του δικτύου ενσύρματης μετάδοσης τεχνολογιών METH,NSDH, CWDM. 

 η χρηματοδότηση της υλοποίησης έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 
3299/2004 από τη θυγατρική εταιρία Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (βλ. κεφ. 3.5.5.2 «Επενδύσεις που 
υπάγονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στον Επενδυτικό Νόμο 
3299/2004» παράγραφος β. 

 

Εκτός από τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη βάσει του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004, η διοίκηση της 
Εταιρίας δηλώνει ότι ο Όμιλος δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για την υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων. 

 

 



 

 

3.5.5.4 Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων της τελευταίας αύξησης με καταβολή μετρητών 

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρία») με 
καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 12.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια 
ύψους €50.707.693, όπως πιστοποιήθηκε την 10.03.2009 από το Δ.Σ. της Εταιρίας τα οποία, μετά την αφαίρεση των δαπανών της αύξησης, ύψους €884.211, ανήλθαν σε 
€49.823.482. Από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 31.692.308 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης €1,60 ανά μετοχή, οι οποίες 
εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 27.03.2009. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στο με ημερομηνία 11 
Φεβρουαρίου 2009 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων στις 16.12.2009 καθώς και οι 
πραγματοποιηθείσες επενδύσεις κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2010 έχουν ως ακολούθως: 

 

 
 

 

 

 

Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ποσά Ευρώ) 2009 2010 Σύνολο 2009 2010 Σύνολο 31/12/2009 1/1 - 30/09/2010 Σύνολο 30/09/2010
Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης

Επενδύσεις Δικτύου κορμού 10,900,000 2,700,000 13,600,000 12,100,000 1,500,000 13,600,000 12,100,000 1,500,000 13,600,000 -

Επενδύσεις Δικτύου Πρόσβασης 5,200,000 1,000,000 6,200,000 5,200,000 1,000,000 6,200,000 5,200,000 1,000,000 6,200,000 -

Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Πληροφορικής 6,400,000 1,200,000 7,600,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 -

Λοιπές Επενδύσεις 10,823,482 5,100,000 15,923,482 15,923,482 - 15,923,482 15,923,482 - 15,923,482 -

Σύνολο επενδύσεων οργανικής ανάπτυξης 33,323,482 10,000,000 43,323,482 34,423,482 3,700,000 38,123,482 34,423,482 3,700,000 38,123,482 -
Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 6,500,000 - 6,500,000 11,700,000 - 11,700,000 11,700,000 - 11,700,000 -

Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 884,211 - 884,211 884,211 - 884,211 884,211 - 884,211 -

Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ 40,707,693 10,000,000 50,707,693 47,007,693 3,700,000 50,707,693 47,007,693 3,700,000 50,707,693 -

Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το ενημερωτικό 
δελτίο

Προβλεπόμενη χρήση με βάση την απόφαση της 
Γ.Σ. 16/12/2009 περι τροποποίησης διάθεσης σε 

επενδύσεις των αντληθέντων κεφαλαίων
Διατεθέντα κεφάλαια

Αδιάθετα 
κεφάλαια



 

Κατωτέρω παρατίθεται αυτούσια η σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ. Μάριου Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) 
της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 
113, τηλ. 210-6874400) επί των ευρημάτων από την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί της Έκθεσης 
Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων: 

 
«Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE» (η Εταιρία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων 
προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της 
κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρίας, που αφορά στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που διενεργήθηκε το 2009. Η Διοίκηση της Εταιρίας 
έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το 
Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων 
Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω 
προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 
 
Διαδικασίες: 
 

1. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με τα 
αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, κατά τη χρονική 
περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2. Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και τη συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο 
Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές 
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρίας. 

 
Ευρήματα: 
 
α)  Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη 
«Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή 
Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 
β)  Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το 
σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο 
της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές 
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. 
 
Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη 
διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε 
εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των 
αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για 
άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις 
οικονομικές πληροφορίες που συνέταξε η Εταιρία για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
2010, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2010.» 
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3.5.6 Οργανωτική Διάρθρωση 

 

3.5.6.1  Εταιρίες που συμμετέχουν στη HOL 

Η HOL αποτελεί εταιρία του Ομίλου Intracom Holdings. Η μητρική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (“Intracom Holdings”) την 31.12.2010 συμμετείχε στη HOL 
με ποσοστό 49,253% άμεσα και 53,395% άμεσα και έμμεσα. Η Intracom Holdings ενοποιεί τη HOL στις 
οικονομικές της καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Intracom Holdings ιδρύθηκε στην Ελλάδα 
και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δραστηριοποιείται, μέσω των θυγατρικών 
και λοιπών συνδεδεμένων εταιριών στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την πιστοποίηση, την 
εγκατάσταση και την υποστήριξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις 
τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, στην παραγωγή αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και στον 
κατασκευαστικό κλάδο. 

 

Οι κύριες εταιρίες του Ομίλου Intracom Holdings είναι οι ακόλουθες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σημειώνεται ότι, την 30.08.2011, τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ και της κατά 99,9% θυγατρικής της INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας 
συγχώνευσης των δύο εταιριών με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.10.2005, η οποία ενσωματώθηκε στο δίκαιο του Λουξεμβούργου µε τον Νόμο της  
10ης Αυγούστου 1915 περί «Εμπορικών Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009 
(«Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιριών και άλλες διατάξεις»), καθώς και εν γένει την Ελληνική νομοθεσία (ιδίως τα 
άρθρα 68 παρ. 2 και 69 - 77α του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών), με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία της 31ης Αυγούστου 
2011. 
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3.5.6.2 Πληροφορίες για τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η HOL   

 

Η μοναδική εταιρία στην οποία συμμετείχε η HOL στις 31.12.2010 είναι η «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή της ανωτέρω εταιρίας. 

 

Επωνυμία εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έδρα  Αθήνα 

Διεύθυνση Αδριανείου 2 

Ποσοστό Συμμετοχής και δικαιώματα 
ψήφου 

100% 

Αντικείμενο εργασιών  Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών 

Μέθοδος Ενοποίησης Ολική 

 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2009 31.12.2010 
Ενεργητικό 63.003 61.864 
Ίδια κεφάλαια 28.509 27.665 
Μετοχικό κεφάλαιο 21.675 21.675 
Υποχρεώσεις 34.494 34.198 
Κύκλος Εργασιών 24.144 25.937 
Αποτελέσματα προ φόρων (273) (671) 
Αποτελέσματα μετά από φόρους (327) (844) 
Λογιστική αξία κατά ΔΛΠ στα βιβλία της HOL  60.960 60.960 
Μερίσματα εισπραχθέντα από τη ΗΟL από την εν λόγω 
συμμετοχή της 

0 0 

Πηγή:. Η «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» συνέταξε βάσει ΔΠΧΠ, οικονομικές 
καταστάσεις για τις χρήσεις που έληξαν στις  31.12.2009  και 31.12.2010, οι οποίες ελέγχθηκαν 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).  

 

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθενται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Αττικές Τηλεπικοινωνίες 
Α.Ε.» 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 

Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη Αντιπρόεδρος 

Αντώνιος Κεραστάρης του Ιωάννη Διευθύνων Σύμβουλος 

Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου Μέλος ΔΣ 

Εδουάρδος Γκερέκος του Σωτηρίου Μέλος ΔΣ 

 

Σημειώνεται ότι με την από 9.9.2011 συνεδρίαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίστηκε η 
έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής της κατά 100% «ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/72. 
Ως ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.6.2011. Από την εν λόγω 
συγχώνευση δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της ΗΟL καθόσον η απορροφώσα κατέχει το σύνολο του μετοχικού 
κεφαλαίου της απορροφώμενης.  Η πραγματοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των 
αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών. 
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Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρία δε συμμετέχει σήμερα (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. 
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3.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από: 

α)τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε  στις 31.12.2009, για τα 
στοιχεία του 2008 και του 2009, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη 
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. 
Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την 
από 15.4.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 22.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

β) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2010, για τα 
στοιχεία του 2010, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη 
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. 
Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την 
από 21.03.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 28.6.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

γ) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε  στις 30.6.2011 
οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της 
ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, 
τηλ. 210-6874400). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 22.08.2011 απόφαση του 
Δ.Σ. της Εταιρίας. 

 

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη χρήση 2008 παρατέθηκαν τα συγκριτικά στοιχεία της εν λόγω χρήσης από τα 
δημοσιευμένα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης του 2009 και όχι τα δημοσιευμένα της χρήσεως 2008 
δεδομένου ότι στους λογαριασμούς του Ισολογισμού υπήρχαν οι κάτωθι διαφορές οι οποίες και αποτυπώθηκαν 
στους πίνακες μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων αντίστοιχα.  

 

ποσά σε χιλ. ευρώ 
Δημοσιευμένες 

Καταστάσεις 2008 

Συγκριτικά στοιχεία 2008 
από οικονομικές 
καταστάσεις 2009 

Διαφορά 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 41.386 39.946 1.440 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0 1.440 -1.440 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 4.687 4.382 

305 

Αποτελέσματα εις νέον -119.174 -118.869 -305 
 

 

Στον ισολογισμό της 31/12/2008, ποσό ύψους €305 χιλ., που αφορούσε σε έξοδα αύξησης κεφαλαίου που είχε 
λογιστεί στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» έχει μεταφερθεί στις οικονομικές καταστάσεις 2009 (για τα 
συγκριτικά στοιχεία 2008) στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».  
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3.6.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων 2008-2010 και α’ 
εξαμήνου 2011 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, για τις χρήσεις 2008 και 2009, οι εταιρίες που 
εμφανίζονται παρακάτω : 

 

Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες 

Επωνυμία 
Χώρα εγκατάστασης 

% Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Κόστος κτήσης συμμετοχής (ποσά σε €) 

 

   2008 2009 2010 30.6.2011 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ  Ελλάδα 100% 60.959.600 60.959.600 60.959.600 60.959.600 

Unibrain Inc ΗΠΑ 100% 842.340 842.340 - - 

 

Σημειώνεται ότι την 1η Μαρτίου 2010, η Εταιρία προέβη στην πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής 
εταιρίας Unibrain Inc. αντί του συνολικού ποσού USD 1.145.000 (€845 χιλ.). Αγοραστής των εν λόγω μετοχών 
είναι η Unibrain Inc., η οποία προέβη στην εν λόγω αγορά, μέσω αγοράς ιδίων μετοχών. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι με την από 9.9.2011 συνεδρίαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 
αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής της κατά 100% 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 
1297/72. Ως ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.6.2011. Από την εν λόγω 
συγχώνευση δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της ΗΟL καθόσον η απορροφώσα κατέχει το σύνολο του μετοχικού 
κεφαλαίου της απορροφώμενης.  Η πραγματοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των 
αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών. 
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3.6.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων 2008-2010 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων του Ομίλου 
για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010: 

Kατάσταση Αποτελεσμάτων 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Έσοδα 107.536  160.142  200.497  
Κόστος πωλήσεων (102.771) (163.129) (190.705) 
Μικτό Κέρδος 4.765  (2.987) 9.792  
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 2.083  5.975  11.888  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (11.421) (17.352) (18.285) 
Έξοδα έρευνας (228) (567)               0 
Έξοδα διάθεσης (24.322) (21.503) (23.628) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (29.123) (36.434) (20.234) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 81  170  5  
Χρηματοοικονομικά έξοδα (10.837) (11.064) (12.155) 
Ζημιές προ φόρων (39.879) (47.329) (32.384) 
Φόρος Εισοδήματος (539) 6.083  (600) 
Καθαρές Ζημιές χρήσης (40.418) (41.246) (32.984) 
      
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους     
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 115  13  133  
Ζημιά εύλογης αξίας αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0  (436) (805) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους (40.302) (41.670) (33.657) 
      
Οι καθαρές ζημίες χρήσης κατανέμονται σε:     
Μετόχους μητρικής (40.418) (41.246) (32.984) 
      
Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε:     
Μετόχους μητρικής (40.302) (41.670) (33.657) 
      
Ζημιές ανά μετοχή     
Βασικά  (0,43) (0,34) (0,21) 
Απομειωμένα (0,43) (0,34) (0,21) 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  
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Σχολιασμός στοιχείων κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 

 

Ανάλυση Εσόδων 

 

Η ανάλυση των «Εσόδων» του Ομίλου για τις χρήσεις 2008 -2010 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

Έσοδα 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 
% επί των 
πωλήσεων  2009 

% επί των 
πωλήσεων  2010 

% επί των 
πωλήσεων  

% 
Μεταβολής 
2010-2009 

Σταθερή τηλεφωνία (Voice) 49.197  45,7% 90.286  56,4% 110.719  55,2% 22,6% 
Internet access 20.527  19,1% 35.146  21,9% 54.541  27,2% 55,2% 
Internet leased lines 27.377  25,5% 30.053  18,8% 32.040  16,0% 6,6% 
Data center services 1.167  1,1% 621  0,4% 356  0,2% -42,6% 
Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών 4.053  3,8% 1.580  1,0% 2.182  1,1% 38,1% 
Πωλήσεις εμπορευμάτων, εξοπλισμού και αναλωσίμων 4.440  4,1% 2.130  1,3% 658  0,3% -69,1% 

Πωλήσεις προϊόντων 776  0,7% 327  0,2% 0  0,0% -100,0% 

Σύνολο 107.536  100,0% 160.142  100,0% 200.497  100,0% 25,2% 

        

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

(ποσά σε χιλ. €) 2008  2009  2010    

Επιχορηγήσεις 543   4.977   9.705     
Λοιπά 1.540   998   2.182     

Σύνολο 2.083    5.975    11.888      
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

Τα έσοδα για  τη χρήση 2010 ανέρχονται σε € 200.497 χιλ. έναντι €160.142 χιλ. το 2009 και €107.536 χιλ. το 
2008 σημειώνοντας για την τελευταία χρήση αύξηση της τάξεως του 25,2% η οποία οφείλεται στην αύξηση του 
πελατολογίου και της δραστηριότητας της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2010 οι συνδρομητές ΑΠΤΒ 
της Εταιρίας έφτασαν τις 391,6 χιλιάδες από 282,5 χιλιάδες στο τέλος του 2009 και 127,6 χιλιάδες στο τέλος του 
2008 (Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου HOL για τις χρήσεις  2008 - 2010).  

 

Σταθερή τηλεφωνία 

Τα έσοδα από την σταθερή τηλεφωνία ανήλθαν τη χρήση 2010 σε € 110.719 χιλ. από € 90.286 χιλ. τη χρήση 
2009 και  €49.197 χιλ. τη χρήση 2008. Για την τελευταία χρήση η εν λόγω αύξηση ανήλθε σε 22,6% και οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση του αριθμού των πελατών (συμπεριλαμβανομένων και εταιρικών πελατών) για υπηρεσίες 
προεπιλογής καθώς και περαιτέρω διεύρυνσής του πελατολογίου λόγω της συνεργασίας με τη Vodafone.  

 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet access) 

Τα έσοδα από την πρόσβαση στο διαδίκτυο ανήλθαν τη χρήση 2010 σε €54.541 χιλ. από €35.146 χιλ. τη χρήση 
2009 και  €20.527 χιλ. τη χρήση 2008. Για την τελευταία χρήση η εν λόγω αύξηση ανήλθε σε 55,2 %, η οποία 
οφείλεται α) στα έσοδα από single play ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και β) σε αύξηση στις 
double play υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο λόγω της αύξησης του πελατολογίου και της δραστηριότητας 
της Εταιρίας καθώς και της περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας με τη Vodafone. 
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Μισθωμένες γραμμές internet  (Ιnternet leased lines) 

Τα έσοδα από μισθωμένες γραμμές ανήλθαν τη χρήση 2010 σε €32.040  χιλ. από €30.053 χιλ. τη χρήση 2009 
και €27.377 χιλ. τη χρήση 2008 και περιλαμβάνουν έσοδα από παροχή υπηρεσιών μισθωμένων κυκλωμάτων 
και υπηρεσίες γρήγορου Internet σε εταιρικούς πελάτες καθώς και έσοδα της θυγατρικής Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. από μίσθωση γραμμών και παροχή λοιπών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες καθώς και 
σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η αύξηση για την τελευταία χρήση αύξηση ποσοστού 6,6%οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση των εταιρικών πελατών.  

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ποσού €11.888  χιλ. κατά τη χρήση 2010, αφορούν κατά ποσό € 9.705 χιλ. σε 
έσοδα από επιχορηγήσεις. 

 

Σημειώνεται ότι η κύρια χώρα δραστηριοποίησης της Εταιρίας είναι η Ελλάδα. 

Γεωγραφική Κατανομή Εσόδων 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Ελλάδα 103.475  158.299 200.497 
Λοιπές Χώρες 4.061  1.843 - 

Σύνολο 107.536  160.142 200.497 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης τριετίας δεν υπήρξαν έκτακτοι 
παράγοντες οι οποίοι να επηρέασαν τη δραστηριότητα του Ομίλου.  
 

Έξοδα 

Η ανάλυση των Εξόδων (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοικητικής λειτουργίας,  έρευνας και διάθεσης) του Ομίλου 
για τις χρήσεις 2008-2010 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

Ανάλυση εξόδων  
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων  3.028 2.347 237 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.936 20.191 22.163 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  9.802 6.196 7.077 
Τηλεπικοινωνιακά κόστη  56.450 89.885 102.854 
Επισκευές και συντηρήσεις 2.720 7.371 7.076 
Φόροι τέλη 1.218 752 821 
Έξοδα μεταφορών 157 405 182 
Έξοδα ταξιδιών 332 284 148 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 10.360 10.637 7.969 
Ενοίκια 2.104 2.243 2.134 
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 15.892 26.998 37.595 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 10.780 24.849 31.428 
Προβλέψεις και διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 4.140 3.350 9.294 
Διαγραφές άυλων περιουσιακών στοιχείων 0 2.285 0 
Απομείωση αποθεμάτων 100 239 0 
Λοιπές προβλέψεις 75 0 150 
Λοιπά έξοδα 2.648 4.518 3.491 

Σύνολο  138.742 202.551 232.618 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2009) και δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2009  (για τα στοιχεία  της 
χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  
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Η κατανομή των ανωτέρω εξόδων ανά λειτουργία έχει ως εξής: 

 

Κατανομή εξόδων ανά λειτουργία (ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Κόστος πωληθέντων 102.771 163.129 190.705 
Έξοδα διοίκησης 11.421 17.352 18.285 
Έξοδα έρευνας 228 567 0 
Έξοδα διάθεσης 24.322 21.503 23.628 

Σύνολο 138.742 202.551 232.618 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

Τα έξοδα ανήλθαν σε € 232.618 χιλ. τη χρήση 2010 από €202.551 χιλ. τη χρήση 2009 και  €138.742 χιλ. τη 
χρήση 2008. Κατά τη χρήση 2010, τα έξοδα σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 14,8%, η οποία προέκυψε κατά 
κύριο λόγο από την αύξηση των τηλεπικοινωνιακών εξόδων, των αποσβέσεων ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων και των προβλέψεων και διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων. 

 

Το σημαντικότερο κονδύλι των εξόδων αφορά στα τηλεπικοινωνιακά κόστη που ανήλθαν σε €102.854χιλ. τη 
χρήση 2010 από €89.885 χιλ. τη χρήση 2009 και €56.450 χιλ. τη χρήση 2008 και τα οποία ενισχύονται με την 
αύξηση της δραστηριότητας του Ομίλου. 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. 

 

Η αύξηση των αποσβέσεων ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων συνολικού ύψους € 69.023 χιλ. 
κατά τη χρήση 2010, οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε ιδιόκτητες υποδομές.  

 

Οι προβλέψεις και διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν σε €9.294χιλ. κατά τη χρήση 2010 από 
€3.350χιλ. κατά τη χρήση 2009 λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών καθώς και τη διενέργεια αυξημένων 
προβλέψεων σε συγκεκριμένες επισφαλείς απαιτήσεις.  

 

Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων αποτελούνται κυρίως από ποσά που δίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες για 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και προμήθειες σε εταιρίες είσπραξης οφειλών από πελάτες. 
Επίσης, στον εν λόγω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα διοικητικά έξοδα που προβλέπονται από σχετικές 
συμβάσεις της Εταιρίας και της θυγατρικής της  Αττικές Τηλεπικοινωνίες με την Ιntracom Holdings  (βλ. κεφ. 3.4 
Σημαντικές Συμβάσεις). Κατά τη χρήση 2010, οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων αυξήθηκαν κατά 881 χιλ. περίπου 
σε σχέση με τη χρήση 2009, λόγω της αύξησης των προμηθειών για υπηρεσίες είσπραξης οφειλών από τους 
πελάτες.   
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Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Η ανάλυση των «Αμοιβών και εξόδων προσωπικού» του Ομίλου για τις χρήσεις 2008-2010 εμφανίζεται στον 
κάτωθι πίνακα: 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 16.278 17.104 17.904 
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 3.508 4.004 4.437 
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 601 416 473 
Κόστος δωρεάν μετοχών μητρικής 0 0 229 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 984 728 467 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 181 263 393 

Σύνολο 21.552 22.515 23.902 

Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπό κατασκευή* (2.616) (2.324) (1.740) 

Σύνολο αμοιβών 18.936 20.191 22.163 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

*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.  

 

Κατά τη χρήση 2010 το σύνολο του προσωπικού ανήλθε σε 836 άτομα από 689 άτομα το 2009 παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξεως του 17,5%. Παρόλη την αύξηση του αριθμού του προσωπικού οι αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού παρουσίασαν μικρότερη αύξηση (9,76%) που οφείλεται κυρίως στην πρόσληψη ατόμων στη 
διεύθυνση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών.  

 

 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα – Έξοδα 

 

Η ανάλυση των «χρηματοοικονομικών εσόδων - εξόδων» του Ομίλου για τις χρήσεις 2008-2010 εμφανίζεται 
στον κάτωθι πίνακα: 

Ανάλυση χρηματοοικονομικών εσόδων/ εξόδων 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα    

Πιστωτικοί τόκοι 81  170  5  

Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων 81  170  5  
Χρηματοοικονομικά Έξοδα     
Τόκοι τραπεζικών δανείων 6.914  2.006  2.552  
Τόκοι ομολογιακού δανείου 3.866  7.102  6.420  
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 379  292  219  
Λοιποί τόκοι 1.076  2.082  2.551  
Εγγυητικές 162  349  263  
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 76  134  149  
Σύνολο 12.473  11.965  12.155  
Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπό κατασκευή (1.636) (901) 0  

Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εξόδων 10.837  11.064  12.155  
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) καθαρά (10.756) (10.895) (12.150) 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  
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Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 11,5% και 
διαμορφώθηκαν κατά τη χρήση 2010 σε €12.150 χιλ. έναντι σε €10.895 χιλ.. τη χρήση 2009 και  €10.756 χιλ. τη 
χρήση 2008. 

 

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο 2008 η HOL σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους € 144,5 εκατ. για την 
αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού (βλ. κεφ. 3.4.7 «Συμβάσεις Δανείων» και στο παρόν κεφάλαιο 
“Δανεισμός”). 

 

Φόροι 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006. Η θυγατρική Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Για την Εταιρία δεν έχει 
διενεργηθεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, λόγω σωρευμένων φορολογικών ζημιών ενώ για την 
θυγατρική Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη ποσού €240χιλ.. 

 

Ο φόρος εισοδήματος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα για τις χρήσεις 2008-2010, αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος εισοδήματος 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 187 0 143 
Αναβαλλόμενος φόρος 352 (6.083) 457  
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων 539 (6.083) 600  
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

Ο φόρος, επί των ζημιών προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φόρου, επί των κερδών των ενοποιημένων εταιρειών. Η ανάλυση 
του φόρου χρήσης έχει ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Ζημιές προ φόρων (39.879) (47.329) (32.384) 
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές (9.970) (11.832) (7.772) 
Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς  601  1.433 7.721 

Επίδραση φορολογικών ζημιών της τρέχουσας χρήσης 
για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση 9.366  3.620 90 

Επίδραση φορολογικής ζημίας προηγούμενων χρήσεων 
που δεν είναι ανακτήσιμη     
Διαφορές φορολογικών συντελεστών 480  697 562 
Φόροι προηγούμενων χρήσεων 62  0  0 
Φόρος χρήσης 539 (6.083) 600  
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  
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Καθαρές Ζημίες 

Οι Ζημίες για τη χρήση 2010 ανήλθαν σε €32.984χιλ., έναντι ζημιών €41.246χιλ. κατά τη χρήση 2009 έναντι 
ζημιών €40.418 χιλ. τη χρήση 2008. Η ύπαρξη ζημιών οφείλεται στην διενέργεια υψηλών αποσβέσεων ως 
αποτέλεσμα των επενδύσεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος την τελευταία πενταετία. 
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3.6.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων στοιχείων ισολογισμού  χρήσεων 2008-2010 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία Ισολογισμού σε ενοποιημένο επίπεδο για τις χρήσεις 
που έληξαν την 31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010: 

Ενοποιημένοι Ισολογισμοί 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια στοιχεία 184.772  238.147  233.599  
Άυλα πάγια στοιχεία 30.222  42.406  32.704  
Υπεραξία 18.107  18.107  18.107  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 110  0  0  
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0  3.626  3.169  
Λοιπές Mακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.577  993  5.128  
  234.788  303.279  292.707  
Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Αποθέματα 1.237  511  742  
Εμπορικές Απαιτήσεις 45.627  58.788  57.944  
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 39.946  27.608  27.589  
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 1.440  1.446  1.472  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 192  0   0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.067  6.784  2.094  
  93.509  95.138  89.842  

Σύνολο Ενεργητικού 328.297  398.417  382.549  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μετοχικό κεφάλαιο 80.815  99.549  55.996  
Οφειλόμενο κεφάλαιο 0  0  (9.333) 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  4.382  19.296  19.296  
Ποσά έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 12.000  
Λοιπά αποθεματικά  9.100  8.676  8.004 
Αποτελέσματα εις νέον  (118.869) (109.408) (89.278) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (24.572) 18.113  (3.314) 
Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμα δάνεια 150.035  149.869  141.393  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.958  2.668  1.101  
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 0  436  1.241  
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 834  1.033  1.325  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.456  0  0  
Έσοδα Επόμενων Χρήσεων 3.025  4.058  13.387  
Επιχορηγήσεις 11.277  21.278  20.793  
  171.586  179.341  179.241  
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προμηθευτές  123.006  127.658  122.258  
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 39.327  49.497  60.609  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.880  3.362  1.773  
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 250  250  400  
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 119  100  240  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.594  12.536  11.061  
Επιχορηγήσεις 1.235  3.168  5.425  
Έσοδα Επόμενων Χρήσεων 873  4.392  4.857  
  181.283  200.963  206.622  

Σύνολο Υποχρεώσεων 352.869  380.304  385.863  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 328.297  398.417  382.549  
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Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

Η κατωτέρω ανάλυση αφορά σε ορισμένα κονδύλια των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού: 

 

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 

Η ανάλυση των «Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου την 31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 
 

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 

(ποσά σε χιλ. €) 

Κτίρια-
Τεχνικά 
Έργα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Τηλεποικοιν. 
εξοπλισμός 

και 
εγκαταστάσ. 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
για αγορά 
παγίων και 
πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο 

Κόστος             
Υπόλοιπο 1/1/2008 1.194  44  109.910  2.053  38.125  151.327  
Προσθήκες από αγορές 100  0  32.581  92  37.733  70.506  
Μεταφορές από πάγια υπό 
κατασκευή 0  0  55.921  0  (60.364) (4.444) 
Προσθήκες από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 0  0  6.835  0  0  6.835  
Πωλήσεις  0  0  (924) (10) 0  (934) 
Διαγραφές παγίων (1.159) 0  0  0  0  (1.159) 
Υπόλοιπο 31/12/2008 135  44  204.323  2.135  15.493  222.131  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1/1/2008 (1.156) (19) (20.891) (1.258) 0  (23.325) 
Αποσβέσεις χρήσεως (11) (7) (14.819) (168) 0  (15.005) 
Αποσβέσεις παγίων υπό χρημ. 
Μίσθωση 0  0  (887) 0  0  (887) 
Πωλήσεις  0  0  696  3  0  699  
Διαγραφές παγίων 1.159  0  0  0  0  1.159  
Υπόλοιπο 31/12/2008 (7) (26) (35.901) (1.424) 0  (37.359) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2008 128  18  168.422  711  15.493  184.772  
Κόστος             
Υπόλοιπο 1/1/2009 135  44  204.323  2.135  15.493  222.131  
Προσθήκες από αγορές 6  17  18.527  28  31.377  49.955  
Εξαγορά κλάδου 0 0 28.429  0 0 28.429  
Μεταφορές από πάγια υπό 
κατασκευή 0  0  44.777  13  (44.791) 0  
Προσθήκες από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 0  0  2.071  0  0  2.071  
Πωλήσεις  0  (10) (484) (742) 0  (1.235) 
Υπόλοιπο 31/12/2009 141  51  297.644  1.435  2.080  301.352  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1/1/2009 (7) (26) (35.901) (1.424) 0  (37.359) 
Αποσβέσεις χρήσεως (11) (7) (25.761) (169) 0  (25.948) 
Αποσβέσεις παγίων υπό χρημ. 
Μίσθωση 0  0  (1.051) 0  0  (1.051) 
Πωλήσεις  0  10  441  702  0  1.153  
Υπόλοιπο 31/12/2009 (19) (23) (62.272) (890) 0  (63.204) 
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2009 123  28  235.372  545  2.080  238.147  
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Κόστος             

Υπόλοιπο 1/1/2010 141  51  297.644  1.435  2.080  301.352  

Προσθήκες 2  0  20.211  50  12.926  33.189  
Μεταφορές από πάγια υπό 
κατασκευή 0  0  12.649  0  (12.649) 0  

Πωλήσεις  0  0  (246) (99) 0  (346) 

Υπόλοιπο 31/12/2010 143  51  330.258  1.386  2.357  334.195  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1/1/2010 (19) (23) (62.272) (890) 0  (63.204) 

Αποσβέσεις χρήσεως (11) (7) (36.271) (147) 0  (36.436) 

Αποσβέσεις παγίων υπό χρημ. 
Μίσθωση 0  0  (1.159) 0  0  (1.159) 

Πωλήσεις  0  0  106  97  0  203  

Υπόλοιπο 31/12/2010 (30) (30) (99.596) (940) 0  (100.596) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010 113  21  230.662  446  2.357  233.599  
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

Η αξία κτήσης των ενσώματων παγίων στοιχείων ανήλθε την 31.12.2010 σε € 334.195 χιλ. έναντι € 301.352 χιλ. 
την  31.12.2009 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 10,9% που οφείλεται στις επενδύσεις ύψους €  33.189 
χιλ. ενώ η αναπόσβεστη αξία  των ενσώματων παγίων στοιχείων  διαμορφώθηκε σε € 233.599 χιλ. την 
31.12.2010  έναντι €238.147 χιλ. την 31.12.2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,9% λόγω των αυξημένων 
αποσβέσεων. 

 

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων από χρηματοδοτική μίσθωση κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 31 
Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται σε €11.782 χιλ. και €12.286 χιλ. αντίστοιχα και αφορά τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. 
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Άυλα Πάγια Στοιχεία 

 

Η ανάλυση των «Άυλων Παγίων Στοιχείων» του Ομίλου την 31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 εμφανίζεται 
στον κάτωθι πίνακα: 

 

Άυλα πάγια στοιχεία 

(ποσά σε χιλ. €) Λογισμικό 

Κόστος 
απόκτησης 
πελατών Πελατειακές σχέσεις Σύνολο 

Κόστος       
Υπόλοιπο 1/1/2008 11.160  4.417  12.090  27.668  
Προσθήκες από αγορές 5.976  11.709  0  17.685  
Μεταφορές από πάγια υπό κατασκευή 4.444  0  0  4.444  
Υπόλοιπο 31/12/2008 21.581  16.126  12.090  49.797  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1/1/2008 (5.504) (2.748) (543) (8.794) 
Αποσβέσεις χρήσεως (2.902) (6.406) (1.472) (10.780) 
Υπόλοιπο 31/12/2008 (8.405) (9.154) (2.015) (19.574) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2008 13.175  6.972  10.075  30.222  
Κόστος       
Υπόλοιπο 1/1/2009 21.581  16.126  12.090  49.797  
Προσθήκες από αγορές 5.869  23.989  0  29.858  
Εξαγορά κλάδου 9.460  0  0  9.460  
Διαγραφές (4.576) 0  0  (4.576) 
Υπόλοιπο 31/12/2009 32.333  40.116  12.090  84.539  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1/1/2009 (8.405) (9.154) (2.015) (19.574) 
Αποσβέσεις χρήσεως (4.748) (18.892) (1.209) (24.849) 
Διαγραφές 2.291  0  0  2.291  
Υπόλοιπο 31/12/2009 (10.863) (28.046) (3.224) (42.133) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2009 21.470  12.069  8.866  42.406  
Κόστος       
Υπόλοιπο 1/1/2010 32.333  40.116  12.090  84.539  
Προσθήκες από αγορές 1.727  20.162  0  21.888  
Πωλήσεις (164) 0  0  (164) 
Υπόλοιπο 31/12/2010 33.896  60.277  12.090  106.264  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1/1/2010 (10.863) (28.046) (3.224) (42.133) 
Αποσβέσεις χρήσεως (7.770) (22.449) (1.209) (31.428) 
Πωλήσεις 1  0  0  1  
Υπόλοιπο 31/12/2010 (18.631) (50.496) (4.433) (73.560) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2010 15.265  9.782  7.657  32.704  
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

Η αξία κτήσης των άυλων παγίων στοιχείων για την 31.12.2010 ανέρχονται σε € 106.264 χιλ. από € 84.539 χιλ. 
την 31.12.2009 και €49.797 χιλ την 31.12.2008 . Η αύξηση  κατά  25,7% που παρατηρείται στη χρήση  2010 
οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις ύψους και €21.888χιλ. κατά τη χρήση 2010 στις οποίες έχει προβεί ο Όμιλος 
και αφορούσαν κυρίως σε κόστος απόκτησης πελατών και κατά δεύτερο λόγο σε λογισμικό. Σημειώνεται ότι το 
κόστος απόκτησης πελατών αφορά σε τέλη που καταβάλλονται κυρίως στον ΟΤΕ για την ενεργοποίηση νέων 
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πελατών καθώς και σε προμήθειες ενεργοποίησης νέων πελατών, και αποσβένεται εντός 12 μηνών, περίοδο ίση 
με τη διάρκεια της σύμβασης με τον πελάτη.  Παρά την αύξηση της αξίας κτήσης των άυλων  παγίων στοιχείων, 
η αναπόσβεστη αξία των άυλων παγίων στοιχείων για την 31.12.2010 ανέρχεται σε € 32.704 χιλ. από € 42.406 
χιλ. την 31.12.2009 και €30.222 χιλ την 31.12.2008 και κατά τη χρήση 2010 παρουσίασε μείωση της τάξεως του 
22,9%  έναντι της χρήσης 2009 λόγω των αυξημένων αποσβέσεων. 

 

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.  

 

Σημειώνεται ότι οι διαγραφές αναπόσβεστης αξίας ύψους €2.285 χιλ. τη χρήση 2009 αφορούν λογισμικό του 
υποκαταστήματος της Εταιρίας στην Παιανία. Το υποκατάστημα έχει διακόψει τις δραστηριότητες του στις 
αρχές Δεκεμβρίου 2009 

 

Υπεραξία 

 

Η υπεραξία ύψους € 18.107 χιλ. στον ισολογισμό του Ομίλου έχει προκύψει από την εξαγορά του 100% της 
εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες στις 10 Μαΐου 2007, έναντι τιμήματος €47.030.000 σε μετρητά 
(συμπεριλαμβανομένων εξόδων συναλλαγής ύψους €730.000) και οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της 
κατανομής του τιμήματος εξαγοράς. 

Η Εταιρία διεξήγαγε την 31.12.2010 ετήσιο έλεγχο απομείωσης της ως άνω υπεραξίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36.  
Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψε απομείωση της εν λόγω υπεραξίας. 

 

Εμπορικές Απαιτήσεις 

 

Η ανάλυση των «Εμπορικών απαιτήσεων» του Ομίλου την 31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 εμφανίζεται 
στον κάτωθι πίνακα: 

Εμπορικές Απαιτήσεις  
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Πελάτες 47.465 60.663 62.113 

Προβλέψεις απομείωσης (7.561) (9.523) (18.816) 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες  1.259 1.471 5.756 
Επιταγές εισπρακτέες και λοιποί λογαριασμοί 1.378 1.142 1.422 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.085 5.035 7.469 
Σύνολο  45.627 58.788 57.944 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 25% κατά τη χρήση 2010 έναντι της χρήσης 2009, οι απαιτήσεις 
από  πελάτες αυξήθηκαν  κατά σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό ήτοι 2,4 %. Από την άλλη, οι απαιτήσεις από 
συνδεδεμένες εταιρίες αυξήθηκαν από  € 1.471 χιλ. το 2009 σε € 5.756 χιλ. το 2010 (βλ. κεφ. 3.8.1 Διεταιρικές 
συναλλαγές 2008-2010). 

Το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων  ωστόσο μειώθηκαν σε € 57.944 χιλ. την 31.12.2010 από  €58.788 χιλ. 
την 31.12.2009, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των προβλέψεων απομείωσης.   
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Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 

Η ανάλυση των «Λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων» του Ομίλου την 31.12.2008, 31.12.2009 και 
31.12.2010 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις   
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
ΦΠΑ εισπρακτέο 32.078 24.928 19.881 
Προκαταβολές προμηθευτών 842 385 227 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.656 1.336 1.427 
Προκαταβολές σε προσωπικό 59 0 4 
Λοιπές απαιτήσεις 5.310 959 6.050 
Σύνολο 39.946 27.608 27.589 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου την 31.12.2010 ανήλθαν σε €27.859χιλ έναντι €27.608 χιλ  
την 31.12.2009 και  €39.946 χιλ. την 31.12.2008. Η Εταιρία έχει καταθέσει αίτηση επιστροφής ΦΠΑ €19 εκ. 
περίπου η οποία έχει διέλθει όλων των ενδιάμεσων σταδίων ελέγχου και εγκρίσεων των αρμοδίων φορολογικών 
αρχών που προβλέπονται κατά νόμο ως προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού επιστροφής. Ποσό €15 εκ. 
από το αιτούμενο ΦΠΑ έχει εκχωρηθεί ως εγγύηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού.  
 
Στις «Λοιπές απαιτήσεις» την 31.12.2010 περιλαμβάνεται κυρίως απαίτηση από επιχορηγήσεις ύψους €5,7 εκ. 
περίπου. (βλ.κεφ.3.5.5 «Επενδύσεις»). 
 
Δανεισμός 

 

Η ανάλυση των «Μακροπρόθεσμου και Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι 
πίνακα: 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.009 31.12.010 
Τραπεζικά δάνεια 1.658 1.364 1.109 
Ομολογιακά δάνεια 148.377 148.505 140.284 
Σύνολο 150.035 149.869 141.393 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Τραπεζικά δάνεια 38.819 49.364 47.067 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 508 133 13.542 
Σύνολο 39.327 49.497 60.609 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

 Όλα τα δάνεια του Ομίλου είναι σε Ευρώ. Για το συνολικό δανεισμό του Ομίλου έχουν δοθεί εγγυήσεις από την 
μητρική εταιρία Intracom Holdings.  
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Ομολογιακά δάνεια 

Στις 23 Οκτωβρίου 2008 η Εταιρία υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €144.500.000 με 
κοινοπραξία τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον περιθωρίου. Σκοπός του δανείου ήταν η 
αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού μετατρέποντας το βραχυπρόθεσμο δανεισμό σε 
μακροπρόθεσμο.  

 

Κατόπιν της από 09.08.2011 τροποποίησης των όρων του, η πληρωμή του δανείου θα γίνει σε 5 δόσεις εκ των 
οποίων οι πρώτες  4  θα είναι προς εξόφληση του 20% του συνολικού ποσού του δανείου και η τελευταία θα 
είναι καταβλητέα την ημερομηνία λήξης του δανείου (27.10.2014) προς εξόφληση του 80% του συνολικού ποσού 
του δανείου. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 27 Απριλίου 2012. 

 

Επιπλέον η θυγατρική εταιρία Αττικές Τηλεπικοινωνίες στις 19 Απριλίου 2010 υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού 
δανείου συνολικού ύψους €5.000.000 με κοινοπραξία τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 
περιθωρίου. Οι όροι του δανείου τροποποιήθηκαν την 22.07.2011. Η πληρωμή του δανείου θα γίνει σε 5 
ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβλήθηκε τον Απρίλιο 2011.  

 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για την αντιστάθμιση κινδύνων που απορρέουν 
από τις μεταβολές των επιτοκίων. Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εκτιμημένη 
εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. 
 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου περιλαμβάνουν συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) και 
συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων με υπό αίρεση ανώτατο επιτόκιο (Cap) για τα οποία εφαρμόζεται 
αντισταθμιστική λογιστική ταμειακών ροών. 
 
Ζημιές ύψους €1.241 χιλ. αναγνωρίστηκαν στο αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών στα ίδια κεφάλαια 
από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010.  
  

Επιχορηγήσεις 

Το σύνολο των επιχορηγήσεων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) ανήλθε σε €26.218 χιλ. την 
31.12.2010 από €24.445χιλ. την 31.12.2009 και  €12.511 χιλ. την 31.12.2008 και αναλύονται ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 1.484  12.511  24.445 
Προσθήκες 11.570  16.911 11.478 
Μεταφορά στα αποτελέσματα (543) (4.977) (9.705) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 12.511  24.445  26.218 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

Οι επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.235  3.168  5.425 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.277  21.278  20.793 
Σύνολο 12.511  24.445  26.218 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  
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Οι επιχορηγήσεις αφορούν την επιδότηση έργων της Κοινωνία της Πληροφορίας  και έργων που έχουν ενταχθεί 
στον Επενδυτικό Νόμο 3299/2004.  

 

Προμηθευτές 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού των «Προμηθευτών» του Ομίλου εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

Προμηθευτές  
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Προμηθευτές  55.402 63.471 41.185 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρίες  67.604 64.187 81.073 
Σύνολο 123.006 127.658 122.258 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

Το υπόλοιπο των προμηθευτών την 31.12.2010 ανήλθε σε  €122.258χιλ. έναντι  €127.658 χιλ. την 31.12.2009, 
και €123.006 χιλ. την 31.12.2008 και αφορά κυρίως αγορές πάγιου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 
λειτουργικά κόστη. Σχετικά με τις υποχρεώσεις προς τις συνδεδεμένες εταιρίες βλ. κεφ. 3.8 «Συναλλαγές με 
συνδεόμενα μέρη». 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού των «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» του Ομίλου εμφανίζεται στον 
κάτωθι πίνακα: 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Υποχρεώσεις από φόρους/ τέλη 578 667 485 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 7.461 7.234 5.570 
Προκαταβολές πελατών 910 1.404 909 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 897 959 1.085 
Μερίσματα πληρωτέα 18 0 0 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.731 2.273 3.013 
Σύνολο 12.594 12.536 11.061 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

 

Στο λογαριασμό έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα περιλαμβάνονται προβλέψεις εξόδων που αφορούν τη χρήση. Οι 
προβλέψεις αφορούν κυρίως τηλεπικοινωνιακά κόστη, προβλέψεις μισθοδοσίας και τόκους. 
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3.6.4 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης  2008 – 2010 

Η ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις χρήσεις 2008 - 2010 παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

(ποσά σε χιλ. €) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Οφειλόμενο 
Κεφάλαιο 

Έναντι 
αύξησης 
μετοχικού 
κεφαλαίου 

Διαφορές 
από 

έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικό 
αντιστάθμισης 
ταμειακών 

ροών 
Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

         

Υπόλοιπο 1.1.2008 80.815    4.687   9.136  (78.603) 16.035  

Καθαρή ζημία χρήσης       (40.418) (40.418) 

Μεταφορά      (151) 151  0  

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου μετά φόρων    (305)    (305) 

Συναλλαγματικές διαφορές      115   115  

Υπόλοιπο 31.12.2008 80.815      4.382    9.100  (118.869) (24.572) 

Υπόλοιπο 1.1.2009 80.815      4.382    9.100  (118.869) (24.572) 

Συναλλαγματικές διαφορές      13   13  

Ζημιά εύλογης αξίας αντιστάθμισης ταμειακών ροών     (436)   (436) 

Καθαρές ζημίες χρήσης       (41.246) (41.246) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 0      0  (436) 13  (41.246) (41.670) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 26.938    23.769     50.708  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από εξαγορά κλάδου 42.503    (7.972)    34.531  

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου μετά φόρων    (884)    (884) 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (50.708)      50.708  0  

Υπόλοιπο 31.12.2009 99.549      19.296  (436) 9.113  (109.408) 18.113  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 99.549 - - 19.296 (436) 9.113 (109.408) 18.113 

Ζημιά εύλογης αξίας αντιστάθμισης ταμειακών ροών - - - - (805) - - (805) 

Συναλλαγματικές διαφορές - μεταφορά στα αποτελέσματα - - - - - 133 - 133 

Καθαρές ζημίες χρήσης - - - - - - (32.984) (32.984) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 0  0  0  0  (805) 133  (32.984) (33.657) 

Οφειλόμενο κεφάλαιο 9.333 (9.333) 12.000 - - - - 12.000 

Δωρεάν μετοχές - - - - - - 229 229 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (52.885) - - - - - 52.885 - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 55.996  (9.333) 12.000  19.296  (1.241) 9.246  (89.278) (3.314) 

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008), οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.6.5 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ταμειακών Ροών του Ομίλου για τις χρήσεις 2008-2010 

 

Οι ταμειακές ροές του Ομίλου για τις χρήσεις 2008 - 2010 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
σε χιλιάδες €  1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2010 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

      

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (39.879) (47.329) (32.384) 
Προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις 26.672  51.848  69.023  
Δωρεάν μετοχές σε προσωπικό 0  0  229  

(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων και 
άυλων πάγιων στοιχείων 

(142) 82  11  

Ζημίες / (κέρδη) από πώληση θυγατρικής 0  0  104  

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

(14) 2  0  

Συναλλαγματικές διαφορές 115  13  0  
Διαγραφές ενσώματων παγίων και συμμετοχών 0  2.285  0  
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/ έξοδα - καθαρά 10.756  10.895  12.150  

Ζημιές/ (Κέρδη) από πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

322  (92) 0  

Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς 
πώληση 

0  (10) 0  

Έσοδα από επιχορηγήσεις (543) (4.977) (9.705) 
  (2.713) 12.717  39.428  
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης       
Αποθέματα 49  725  (460) 
Απαιτήσεις (29.823) (3.686) 2.381  
Υποχρεώσεις 21.608  13.567  26.948  

Ταμειακές εκροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

(10.878) 23.323  68.297  

Εισπραχθέντες/(Πληρωθέντες) φόροι εισοδήματος (3.062) (24) (29) 
Πληρωθέντες τόκοι (11.403) (10.987) (11.569) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

(25.343) 12.312  56.698  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

      

Πληρωμές ενσώματων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

(52.978) (87.836) (78.336) 

Είσπραξη από πώληση θυγατρικής (μείον ταμειακά 
διαθέσιμα) 

0  0  (171) 

Πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 

378  120  287 

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

398  401   0 

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων 

(511) (118)    0  

Εισπραχθέντες τόκοι 81  170  5  

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(52.632) (87.264) (78.215) 
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Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

      

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

(3.608) (3.880) (3.156) 

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις 7.557  20.924  5.757  
Είσπραξη έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0  0  12.000  
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0  50.708  0  
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (305) (1.085) (412) 
Δάνεια αναληφθέντα 219.533  20.700  5.971  
Αποπληρωμή δανεισμού (145.631) (10.697) (3.335) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

77.546  76.670  16.826  

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

(429) 1.718  (4.690) 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην 
αρχή της χρήσης 

5.495  5.067  6.784  

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο 
τέλος της χρήσης 

5.067  6.784  2.094  

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008), οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

 

Για σχολιασμό των ταμειακών ροών βλ. κεφάλαιο 3.7 «Πληροφορίες για τα Κεφάλαια» 
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3.6.6 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών 
περιόδου 1.1-30.6.2011 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία τις κατάστασης αποτελεσμάτων του Ομίλου για την περίοδο 
1.1-30.6.2011: 

Kατάσταση Αποτελεσμάτων 
(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 
Έσοδα 97.875 109.792 
Κόστος πωλήσεων (94.745) (96.959) 
Mικτά Αποτελέσματα 3.130 12.833 
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 2.276 3.483 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (9.504) (9.140) 
Έξοδα διάθεσης (8.437) (8.200) 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (12.536) (1.024) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 2 4 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (5.886) (7.622) 
Ζημιές προ φόρων (18.420) (8.643) 
Φόρος Εισοδήματος 403 963 

Καθαρές Ζημιές περιόδου (18.017) (7.680) 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους   
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 133 0 
Ζημιά εύλογης αξίας αντιστάθμισης ταμειακών ροών (1.095) 264 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους (18.980) (7.416) 
    
Οι καθαρές ζημιές περιόδου κατανέμονται σε :   

Μετόχους της μητρικής (18.017) (7.680) 

    

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε: 
  

Μετόχους της μητρικής (18.980) (7.416) 

    
Ζημιές ανά μετοχή   
Βασικά  (0,12) (0,05) 
Απομειωμένα (0,12) (0,05) 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.   
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Ανάλυση Εσόδων 

 

Η ανάλυση των «Εσόδων» του Ομίλου για τις περιόδους 1.1-30.6.2010 και 1.1-30.6.2011 εμφανίζεται στον 
κάτωθι πίνακα: 

Έσοδα 

(ποσά σε χιλ. €) 
1/1-

30/6/2010 
% επί των 
πωλήσεων  

1/1-
30/6/2011 

% επί των 
πωλήσεων  

% 
Μεταβολής 

Σταθερή τηλεφωνία (Voice) 56.101 57,3% 54.378 49,5% -3,1% 
ADSL 24.201 24,7% 37.990 34,6% 57,0% 
Μισθωμένα κυκλώματα 15.990 16,3% 15.777 14,4% -1,3% 
Data center services 176 0,2% 195 0,2% 10,9% 
Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών 841 0,9% 1.451 1,3% 72,7% 

Πωλήσεις εμπορευμάτων, εξοπλισμού και αναλωσίμων 566 0,6% 
   

0,3   0,0% -99,9% 
Σύνολο 97.875   109.792 100.0% 12,2% 
      
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης       
(ποσά σε χιλ. €)      
Επιχορηγήσεις 1.595  2.669  67,3% 
Λοιπά 681  814  19,6% 
Σύνολο 2.276  3.483  53,1% 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του πίνακα είναι στοιχεία που 
έχουν υπολογιστεί από την Εταιρία. 

 

Τα έσοδα για την περίοδο 1.1-30.6.2011 ανέρχονται σε €109.792 χιλ. έναντι €97.875χιλ. την περίοδο 1.1-
30.6.2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,2% η οποία οφείλεται στην αύξηση του πελατολογίου και της 
δραστηριότητας του Ομίλου.  
Σημειώνεται ότι στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2011 οι συνδρομητές ΑΠΤΒ της Εταιρίας έφτασαν τις 435,4 
χιλιάδες από 335,8 χιλιάδες  στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2010. 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν 
έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες.  

Σταθερή τηλεφωνία 

Τα έσοδα από την σταθερή τηλεφωνία ανήλθαν σε € 54.378χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2011 έναντι € 56.101χιλ. 
την περίοδο 1.1-30.6.2010, παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα αφού παρουσίασαν οριακή μείωση της 
τάξεως του 3,1%. Η πορεία του εν λόγω λογαριασμού οφείλεται κυρίως στη μείωση των τελών διασύνδεσης 
τερματισμού προς κινητά και σταθερά δίκτυα.  

 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο (ADSL) 

Τα έσοδα από την πρόσβαση στο διαδίκτυο (ADSL) ανήλθαν σε € 37.990 χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2011 έναντι 
σε € 24.201χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2010, σημειώνοντας αύξηση 57% που οφείλεται α) σε αύξηση στις double 
play υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο λόγω της συνεργασίας με τη Vodafone και β) στα έσοδα από single 
play ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο.  
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Μισθωμένα Κυκλώματα (Ιnternet leased lines) 

Τα έσοδα από μισθωμένα κυκλώματα ανήλθαν σε € 15.777χιλ. την περίοδο 1.1-30.6.2011, έναντι € 15.990χιλ.  
την περίοδο 1.1-30.6.2010 σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξεως του 1,3% και περιλαμβάνουν: έσοδα από 
υπηρεσίες μίσθωσης εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσίες γρήγορου Internet dial-up σε 
εταιρικούς πελάτες και έσοδα της θυγατρικής Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. από μίσθωση γραμμών και παροχή 
λοιπών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες καθώς και σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.  

 

Έξοδα 

 

Η ανάλυση των «Εξόδων» του Ομίλου για τις περιόδους 1.1-30.6.2011 και 1.1-30.6.2010 εμφανίζεται στον 
κάτωθι πίνακα: 

(ποσά σε χιλ. €) 1/1 - 30/06/2010 1/1 - 30/06/2011 % Mεταβολής 

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 214 8 -96,5% 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 10.725 12.209 13,8% 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 3.411 3.925 15,1% 

Τηλεπικοινωνιακά κόστη 51.180 52.457 2,5% 

Επισκευές και συντηρήσεις 3.004 4.052 34,9% 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 3.496 2.374 -32,1% 

Ενοίκια 1.061 1.115 5,1% 

Φόροι - τέλη 347 483 39,3% 

Έξοδα μεταφορών 83 129 54,7% 

Έξοδα ταξιδιών 58 82 40,0% 

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 18.939 19.270 1,7% 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 16.525 14.327 -13,3% 

Προβλέψεις και διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 1.870 2.093 12,0% 

Λοιπά έξοδα 1.773 1.775 0,1% 

Σύνολο  112.687 114.299 1,4% 
 

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του πίνακα είναι στοιχεία που 
έχουν υπολογιστεί από την Εταιρία. 

 

Η κατανομή των εξόδων ανά λειτουργία του Ομίλου για τις περιόδους 1.1-30.6.2011 και 1.1-30.6.2010 
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

Κατανομή εξόδων ανά λειτουργία (ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011  
Κόστος πωληθέντων 94.745 96.959 
Έξοδα διοίκησης 9.504 9.140 
Έξοδα έρευνας 0 0 
Έξοδα διάθεσης 8.437 8.200 
Σύνολο 112.687 114.299 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.   

 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η Εταιρία παρουσίασε μικτά αποτελέσματα ύψους €  12.833χιλ. έναντι € 
3.130χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση η οποία οφείλεται στην αύξηση του 
κύκλου εργασιών καθώς και στη σχετική συγκράτηση  του κόστους πωλήσεων. 
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Τα συνολικά έξοδα σημείωσαν μικρή άνοδο κατά την περίοδο 1.1-30.6.2011 της τάξεως του 1,4% έναντι της 
περιόδου 1.1-30.6.2010. Οι κατηγορίες εξόδων στις οποίες σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση είναι οι 
ακόλουθες: α) τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα που αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία κόστους κατά € 1.276χιλ., 
οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού κατά € 1.484χιλ., οι επισκευές και συντηρήσεις κατά € 1.048χιλ. και οι 
αμοιβές & έξοδα τρίτων κατά € 514χιλ.. Το σημαντικότερο κονδύλι των εξόδων αφορά στα τηλεπικοινωνιακά 
κόστη που στην εξεταζόμενη περίοδο αντιπροσωπεύουν το 45,9% των εξόδων και τα οποία ενισχύονται με την 
αύξηση της δραστηριότητας του Ομίλου. Σημειώνεται ότι 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.  

 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα – Έξοδα 

Η ανάλυση των «χρηματοοικονομικών εσόδων - εξόδων» του Ομίλου για τις περιόδους 1.1-30.6.2011 και 1.1-
30.6.2010 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων  

(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 % Μεταβολής 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα     
Πιστωτικοί τόκοι 2 4 114,6% 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων 2 4 114,6% 
     
Χρηματοοικονομικά Έξοδα    
Τόκοι τραπεζικών δανείων (1.241) (1.496) 20,5% 
Τόκοι ομολογιακού δανείου (3.087) (4.087) 32,4% 
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων (126) (69) -45,4% 
Λοιποί τόκοι (1.229) (1.737) 41,4% 
Εγγυητικές (142) (145) 2,3% 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (61) (89) 46,9% 
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εξόδων (5.886) (7.622) 29,5% 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία της περιόδου 1.1-30.6.2011,  που δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά την περίοδο 1.1-30.6.2011 σε €7.622χιλ. 
έναντι €5.886χιλ.  την περίοδο 1.1-30.6.2010,παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 29,5%. Σημειώνεται ότι, το 
σύνολο του τραπεζικού δανεισμού βασίζεται σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου, με αποτέλεσμα οι 
επιπτώσεις των διακυμάνσεων των επιτοκίων να επιδρούν στα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου και στις 
ταμειακές ροές των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.  
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Φόροι 

 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006. Η θυγατρική Αττικές 
Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Για την Εταιρία δεν έχει 
διενεργηθεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις, ενώ για την θυγατρική Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει 
δημιουργηθεί πρόβλεψη ποσού €240 χιλ στις 30.6.2011.  

 
Η ανάλυση των «Φόρων» του Ομίλου για τις περιόδους 1.1-30.6.2011 και 1.1-30.6.2010 εμφανίζεται στον 
κάτωθι πίνακα: 

 

Φόρος εισοδήματος 
(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 % Μεταβολής 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 143 0 100,0% 
Αναβαλλόμενος φόρος 546 963 76,4% 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων 403 963 139,0% 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία της περιόδου 1.1-30.6.2011,  που δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Σημειώνεται ότι την 31 Μαρτίου 2011 τέθηκε σε ισχύ ο νέος φορολογικός νόμος 3943/2011 σύμφωνα με τον 
οποίο ο συντελεστής φόρου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 20% για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1 
Ιανουαρίου 2011 και μετά. 

 

Καθαρές Ζημιές Περιόδου 

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι ζημίες για την περίοδο 1.1-30.6.2011 ανήλθαν σε €7.680χιλ. έναντι ζημιών 
€18.017 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.6.2010 παρουσιάζοντας βελτίωση στην εξέλιξη των αποτελεσμάτων κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο. Η ύπαρξη ζημιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διενέργεια υψηλών αποσβέσεων των 
επενδύσεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος την τελευταία πενταετία. 



 

Ενημερωτικό Δελτίο HOL  118 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία Ισολογισμού σε ενοποιημένο επίπεδο για την περίοδο 
που έληξε την 30.6.2011 και για τη χρήση που έληξε την 31.12.2010: 

Ενοποιημένοι Ισολογισμοί 
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2010 30/6/2011 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Ενσώματα πάγια στοιχεία 233.599  225.017 
Άυλα πάγια στοιχεία 32.704  28.261 
Υπεραξία 18.107  18.107 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.169  4.132 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.128  5.232 
  292.707  280.748 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
Αποθέματα 742  740 
Εμπορικές Απαιτήσεις 57.944  61.806 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 27.589  21.383 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 1.472  338 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.094  1.012 
  89.842  85.279 

Σύνολο Ενεργητικού 382.549  366.027 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μετοχικό κεφάλαιο 55.996  55.996 
Οφειλόμενο κεφάλαιο (9.333) (9.333) 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 19.296  19.296 
Ποσά έναντι αύξησης 12.000  12.000 
Λοιπά αποθεματικά  8.004  8.268 
Αποτελέσματα εις νέον (89.278) (96.958) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (3.314) (10.730) 
    
Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμα δάνεια 141.393  141.186 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.101  567 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.241  977 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 1.325  1.442 
Έσοδα Επόμενων Χρήσεων 13.387  12.715 
Επιχορηγήσεις 20.793  19.143 
  179.241  176.029 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Προμηθευτές  122.258  115.008 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 60.609  59.270 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.773  1.041 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 400  400 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 240  240 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.061  15.284 
Επιχορηγήσεις 5.425  4.407 
Έσοδα Επόμενων Χρήσεων 4.857  5.080 
  206.622  200.729 

Σύνολο Υποχρεώσεων 385.863  376.758 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 382.549  366.027 
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Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.   

 

Η κατωτέρω ανάλυση αφορά σε επιλεγμένα κονδύλια των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού: 

 

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 

 

Η ανάλυση των «Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου την 30.6.2011 και 31.12.2010 εμφανίζεται στον 
κάτωθι πίνακα: 

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 

(ποσά σε χιλ. €) 

Κτίρια-
τεχνικά 
έργα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
για αγορά 
παγίων και 
πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο 

Αναπόσβεστη αξία την 1 
Ιανουαρίου 2010 123 28 235.372 545 2.080 238.147 

Προσθήκες / Μεταφορές 1                   -  15.765 24 (262) 15.528 

Πωλήσεις 
   

-                    -  (28) (0) 
   

-  (28) 

Αποσβέσεις (6) (3) (18.856) (74) 
   

-  (18.939) 
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιουλίου 
2010 118 25 232.253 495 1.818 234.708 

Προσθήκες / Μεταφορές 1 
   

-  17.095 26 538 17.661 

Πωλήσεις 
   

-  
   

-  (112) (2) 
   

-  (114) 

Αποσβέσεις (6) (3) (18.574) (73) 
   

-  (18.656) 
Αναπόσβεστη αξία την 1 
Ιανουαρίου 2011 113 21 230.662 446 2.357 233.599 

Προσθήκες / Μεταφορές - - 10.057 12 810 10.879 

Πωλήσεις - - (185) (0) (7) (191) 

Αποσβέσεις (6) (3) (19.190) (71) - (19.270) 
Αναπόσβεστη αξία την 30 Ιουνίου 
2011 107 18 221.345 387 3.159 225.017 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.   

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) ανέρχονται την 30.6.2011 σε €225.017χιλ., έναντι 
€233.599χιλ. την 31.12.2010, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,7% λόγω συνολικών αποσβέσεων της τελευταίας 
περιόδου ύψους €19.270χιλ., έναντι επενδύσεων κυρίως για την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
ύψους €10.057 χιλ. και προκαταβολών για αγορά παγίων και πάγια υπό κατασκευή ύψους €810 χιλ.. 
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Άυλα Πάγια Στοιχεία 

Η ανάλυση των «Άυλων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου την 30.6.2011 και 31.12.2010 εμφανίζεται στον κάτωθι 
πίνακα: 

 

Άυλα πάγια στοιχεία 

 (ποσά σε χιλ. €) Λογισμικό 

Κόστος 
απόκτησης 
πελατών 

Πελατειακές 
σχέσεις Σύνολο 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 21.470 12.069 8.866 42.406 

Προσθήκες 689 10.324 - 11.014 

Πωλήσεις (161) - - (161) 

Αποσβέσεις (3.900) (12.020) (605) (16.525) 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιουλίου 2010 18.099 10.374 8.262 36.734 

Προσθήκες 1.037 9.838 - 10.875 

Πωλήσεις (2) - - (2) 

Αποσβέσεις (3.870) (10.429) (605) (14.903) 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2011 15.265 9.782 7.657 32.704 

Προσθήκες 973 8.912 - 9.885 

Πωλήσεις (0) - - (0) 

Αποσβέσεις (3.839) (9.884) (605) (14.327) 

Αναπόσβεστη αξία την 30 Ιουνίου 2011 12.398 8.810 7.053 28.261 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.   

 

Τα άυλα πάγια στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) την 30.6.2011 ανέρχονται σε €28.261χιλ. έναντι €32.704 χιλ. την 
31.12.2010, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,6% λόγω συνολικών αποσβέσεων της τελευταίας περιόδου ύψους 
€14.327 χιλ. έναντι επενδύσεων ύψους €8.912χιλ. για την απόκτηση πελατών και €973χιλ για λογισμικό. 
Σημειώνεται ότι το κόστος απόκτησης πελατών αφορά σε τέλη που καταβάλλονται κυρίως στον ΟΤΕ για την 
ενεργοποίηση νέων πελατών καθώς και σε προμήθειες ενεργοποίησης 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 ύψους €18.107 χιλ. στον ισολογισμό του Ομίλου την 30.6.2011 και 31.12.2010 έχει προκύψει από 
την εξαγορά της εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες και οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της κατανομής του 
τιμήματος εξαγοράς. 

 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεμες απαιτήσεις ανέρχονται την 30.6.2011 σε €5.232χιλ., έναντι €5.128χιλ. την 31.12.2010. 
Το μεγαλύτερο τμήμα του λογαριασμού αυτού αφορά σε έξοδα επομένων χρήσεων για λειτουργική μίσθωση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 
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Εμπορικές Απαιτήσεις 

Η ανάλυση των «Εμπορικών απαιτήσεων» του Ομίλου την 30.6.2011 και 31.12.2010 εμφανίζεται στον κάτωθι 
πίνακα: 

Εμπορικές Απαιτήσεις  
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2010 30/6/2011 
Πελάτες 62.113 68.260 
Προβλέψεις απομείωσης (18.816) (20.910) 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες  5.756 996 
Επιταγές εισπρακτέες και λοιποί λογαριασμοί 1.422 2.004 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 7.469 11.456 

Σύνολο  57.944 61.805 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.   

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν σε €_61.805χιλ. την 30.6.2011, έναντι €57.944 χιλ. την 31.12.2010, κυρίως 
ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των πελατών καθώς και των εσόδων χρήσεως εισπρακτέων. 
Σημειώνεται ότι τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν μη τιμολογηθέντα έσοδα από την ημερομηνία κύκλου 
τιμολόγησης μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος. 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Η ανάλυση των «Λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων» του Ομίλου την 30.6.2011 και 31.12.2010 εμφανίζεται 
στον κάτωθι πίνακα: 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2010 30/6/2011 
ΦΠΑ εισπρακτέο 19.881 19.352 
Προκαταβολές προμηθευτών 227 360 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.427 1.377 
Προκαταβολές σε προσωπικό 4 19 
Λοιπές απαιτήσεις 6.050 276 

Σύνολο 27.589 21.383 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία της περιόδου 1.1-30.6.2011,  που δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €21.383χιλ. την 30.6.2011, έναντι €27.589 χιλ. 
την 31.12.2010 και αφορούν κυρίως σε ΦΠΑ εισπρακτέο. Σχετικά με τη σημαντική μείωση των λοιπών 
απαιτήσεων το ύψος των οποίων ανήλθε σε € 276χιλ. την 30.06.2011από €6.050χιλ. την 31.12.2010 
σημειώνεται ότι αφορά στην είσπραξη επιχορήγησης από επενδυτικό νόμο (βλ. σχετικά κεφ. 3.5.5.2 Επενδύσεις 
που υπάγονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στον Επενδυτικό Νόμο 
3299/2004). 
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Δανεισμός 

O μακροπρόθεσμος δανεισμός την 30.6.2011 ανήλθε σε €141.186χιλ. από €141.393χιλ. την 31.12.2010. Ο 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε €59.270χιλ. την 30.6.2011, από €60.609 χιλ. την 31.12.2010. Η ανάλυση 
των εν λόγω υπολοίπων διαφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα. 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2010 30/6/2011 
Τραπεζικά δάνεια 1.109 982 
Ομολογιακά δάνεια 140.284 140.204 

Σύνολο 141.393 141.186 
   

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2010 30/6/2011 
Τραπεζικά δάνεια 47.067 46.513 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 13.542 12.757 

Σύνολο 60.609 59.270 

   

Σύνολο Δανεισμού  202.002 200.456 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία της περιόδου 1.1-30.6.2011,  που δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Όλα τα δάνεια του Ομίλου είναι σε Ευρώ. Για το συνολικό δανεισμό του Ομίλου έχουν δοθεί εγγυήσεις από την 
μητρική εταιρία Intracom Holdings ΑΕ. Επίσης για την σύναψη του ομολογιακού δανείου της μητρικής  έχουν 
δοθεί ως ενέχυρο 36.124.350 κοινές ονομαστικές μετοχές της θυγατρικής εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, 
ονομαστικής αξίας €0.60 η κάθε μία. 

 

Ομολογιακά Δάνεια 

Σχετικά με τα ομολογιακά δάνεια του Ομίλου αναφέρονται τα ακόλουθα στις ενδιάμεσες δημοσιευμένες  
οικονομικές καταστάσεις του α΄εξαμήνου 2011: 

«Στις 23 Οκτωβρίου 2008 η Εταιρία υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €144,500,000 
με κοινοπραξία τραπεζών. 
 
Στις 2 Αυγούστου 2011 με γραπτή συναίνεση της πλειοψηφίας των ομολογιούχων αποφασίσθηκε η 
τροποποίηση του ομολογιακού δανείου. Για να ολοκληρωθεί η πιο πάνω τροποποίηση εκκρεμεί μόνο η 
αντικατάσταση των τίτλων. Οι νέοι όροι αποπληρωμής με τους νέους χρηματοοικονομικούς δείκτες παρατίθενται 
πιο κάτω: 
 
Η πληρωμή του δανείου θα γίνει σε 5 δόσεις των οποίων οι πρώτες 4 θα είναι προς εξόφληση του 20% του 
συνολικού ποσού του δανείου και η τελευταία θα είναι καταβλητέα την ημερομηνία λήξης (27 Οκτωβρίου 2014) 
του δανείου προς εξόφληση του 80% του συνολικού ποσού του δανείου. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 27 
Απριλίου 2012. 
 
Το περιθώριο επιτοκίου αυξάνεται από 3% σε 5% με ισχύ από 27 Απριλίου 2011 και έως την λήξη του δανείου. 
 
 
Από την σύμβαση απορρέουν για την Εταιρία υποχρεώσεις και περιορισμοί οι οποίοι περιλαμβάνουν την 
υποχρέωση της τήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το δάνειο, τους 
κατωτέρω οικονομικούς δείκτες, υπολογιζόμενους επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων ενοποιημένων, ελεγμένων 
οικονομικών καταστάσεων: 
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1. Ο λόγος του EBITDA προς το σύνολο των Καθαρών Χρεωστικών Τόκων. 
2. Ο λόγος Πωλήσεων προς Καθαρό Δανεισμό (για το κλείσιμο χρήσης 2011 και εφεξής). 
3. Ο λόγος Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA. 
4. Ο λόγος Καθαρού Δανεισμού προς το άθροισμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (εφόσον ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). 
 
Επιπλέον η θυγατρική εταιρία Αττικές Τηλεπικοινωνίες στις 19 Απριλίου 2010 υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού 
δανείου συνολικού ύψους €5,000,000 με κοινοπραξία τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 
περιθωρίου 3%. Το ομολογιακό δάνειο τροποποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2011 και υπόκειται στις ίδιες 
υποχρεώσεις στην τήρηση οικονομικών δεικτών που αναφέρονται πιο πάνω για την Εταιρία. Επιπλέον το 
περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε από 3% σε 5%. Η πληρωμή του δανείου θα γίνει σε 5 εξαμηνιαίες δόσεις. Η 
πρώτη δόση έχει καταβληθεί τον Απρίλιο 2011». 
 

 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού των «Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις» (βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες)  του Ομίλου ανήλθαν σε €1.608χιλ. την 30.6.2011 και €2.874 χιλ. την 31.12.2010 και 
αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2010 30/6/2011 
   
Μέχρι ένα έτος 1.773 1.041 
Από 1 έτος μέχρι 5 έτη 1.101 567 

Σύνολο 2.874 1.608 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία της περιόδου 1.1-30.6.2011,  που δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Επιχορηγήσεις 

Οι συνολικές επιχορηγήσεις κατά την 30.06.2011 ύψους € 23.550χιλ. έναντι €26.218 χιλ. την 31.12.2010 
αφορούν στην επιδότηση έργων που έχουν ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο 3299/2004 για ανάπτυξη του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες/ 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 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού των «Προμηθευτών» του Ομίλου την 30.6.2011 και 31.12.2010 εμφανίζεται στον 
κάτωθι πίνακα:  

Προμηθευτές
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2010 30/6/2011 
Προμηθευτές 41.185 35.967 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρίες  81.073 79.041 
Σύνολο 122.258 115.008 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία της περιόδου 1.1-30.6.2011,  που δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Το υπόλοιπο των προμηθευτών ανήλθε την 30.6.2011 σε €115.008χιλ. έναντι €122.258 χιλ. την 31.12.2010 και 
αφορά κυρίως αγορές πάγιου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη.  

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες ποσού €79.041χιλ. την 30.6.2011 αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς την 
εταιρία Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ, ύψους € 49.116 χιλ., και προς την Intrakat AE ύψους €18.418 
χιλ., οι οποίες προήλθαν από την αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την πρώτη και την κατασκευή του 
δικτύου της Εταιρίας για τη δεύτερη (βλ. κεφ.3.8 «Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη»). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού των «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» του Ομίλου την 30.6.2011 και 
31.12.2010 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
(ποσά σε χιλ. €) 31/12/2010 30/06/2011 
Υποχρεώσεις από φόρους/ τέλη 485 416 
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 5.570 10.035 
Προκαταβολές πελατών 909 1.052 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.085 773 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.013 3.007 
Σύνολο 11.061 15.284 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία της περιόδου 1.1-30.6.2011,  που δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Στο λογαριασμό έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα περιλαμβάνονται προβλέψεις εξόδων που αφορούν τη 
χρήση/περίοδο. Οι προβλέψεις αφορούν κυρίως τηλεπικοινωνιακά κόστη, χρηματοοικονομικά έξοδα και 
προβλέψεις μισθοδοσίας. 
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Mεταβολές Καθαρής Θέσης 

 

Η ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την 30.6.2011 και για τη 
χρήση που έληξε την 31.12.2010 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Οφειλόμενο 
Κεφάλαιο 

Έναντι 
αύξησης 
μετοχικού 
κεφαλαίου 

Διαφορές 
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικό 
αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο Iδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 99.549 - - 19.296 (436) 9.113 (109.408) 18.113 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - 133 - 133 

Ζημιά εύλογης αξίας αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών - - - - (1.095) - - (1.095) 

Καθαρές ζημίες περιόδου - - - - - - (18.017) (18.017) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - (1.095) 133 (18.017) (18.980) 

Οφειλόμενο κεφάλαιο - - 9.000 - - - - 9.000 

Δωρεάν μετοχές - - - - - - 229 229 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2010 99.549 - 9.000 19.296 (1.532) 9.246 (127.196) 8.362 

 - - - - - - - - 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 55.996 (9.333) 12.000 19.296 (1.241) 9.246 (89.278) (3.314) 

Ζημιά εύλογης αξίας αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών - - - - 264 - - 264 

Καθαρές ζημίες περιόδου - - - - - - (7.680) (7.680)  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - - 264 - (7.680) (7.416) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2010 55.996 (9.333) 12.000 19.296 (977) 9.246 (96.958) (10.730) 

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.   

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 22 Ιουνίου 2010 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των €52,885,324 με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών εις νέον. Η μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 
€0.64 σε €0.30. Μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε €46,663,521 διαιρούμενο σε 
155,545,070 μετοχές ονομαστικής αξίας €0.30 η κάθε μία. 

Κατά την περίοδο 1/1 – 31/12/2010 η μητρική εταιρία Intracom Holdings ΑΕ (ποσοστό άμεσης συμμετοχής 
49.25%) κατέβαλε το ποσό των €12,000,000 έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

H από 21.12.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου έως του ποσού των €9,332,704 με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 31,109,014 νέων Κοινών 
Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0.30 η καθεμία και δικαίωμα προτίμησης 
υπέρ των, κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 - 9 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν 
λόγω αύξηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-11791/24.12.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο θα 
αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α Κ.Ν. 2190/20. Η διαφορά μεταξύ της 
ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο». 

Στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και των οικονομικών πληροφοριών της 
περιόδου 1/1 – 30/06/2011, το ποσό της αποφασισθείσας αύξησης έως του ποσού των €9,332,704, έχει 
ενσωματωθεί στο μετοχικό κεφάλαιο και αντίστοιχα εμφανίζεται αφαιρετικά ως οφειλόμενο κεφάλαιο. 
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Ταμειακές Ροές 

Οι ταμειακές ροές του Ομίλου για τις περιόδους 1.1.-30.6.2011 και 1.1.-30.6.2010 αναλύονται στον κάτωθι 
πίνακα: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
σε χιλιάδες €  30/06/2010 30/06/2011 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (18.420) (8.643) 

Προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 35.464 33.597 
Δωρεάν μετοχές στο προσωπικό 229 - 
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 9 (5) 
Ζημιές/ (Κέρδη) από πώληση θυγατρικής 104 - 
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/ έξοδα - καθαρά 5.884 7.618 
Έσοδα από επιχορηγήσεις (1.595) (2.669) 
  21.675 29.899 
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   
Αποθέματα (475) 2 
Απαιτήσεις (1.447) (3.481) 
Υποχρεώσεις 17.400 6.644 
Ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 37.154 33.065 
Εισπραχθέντες/ (Πληρωθέντες) φόροι εισοδήματος 0 1 
Πληρωθέντες τόκοι (6.646) (8.261) 
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 30.508 24.804 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   
Πληρωμές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (44.393) (28.861) 
Πώληση θυγατρικής (μείον ταμειακά διαθέσιμα) (171) - 
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 174 197 
Εισπραχθέντες τόκοι 2 4 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (44.389) (28.660) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (1.655) (1.266) 
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις - 5.721 
Είσπραξη έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 9.000 - 
Δάνεια αναληφθέντα 846 - 
Αποπληρωμή δανεισμού (207) (1.681) 
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 7.983 2.774 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (5.898) (1.082) 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης 6.784 2.094 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της περιόδου 887 1.012 

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 1.1-30.6.2011,  που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34 από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.   

 

 

Για σχολιασμό των ταμειακών ροών βλ. κεφάλαιο 3.7 «Πληροφορίες για τα Κεφάλαια». 
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3.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

3.7.1 Πηγές Κεφαλαίων 

Την 30.6.2011 το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων ανήλθε σε € 366.027χιλ., οριακά μειωμένο σε σχέση 
με το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων την 31/12/2010 ύψους € 382.549 χιλ..  

 

Την  30.6.2011 το σύνολο του μακροπρόθεσμου ενεργητικού ανήλθε σε € 280.748χιλ. από € 292.707 χιλ. την 
31/12/2010, παρουσιάζοντας οριακή μείωση.  

 

Κύρια πηγή ρευστότητας του Ομίλου αποτελούν οι λειτουργικές του δραστηριότητες. Επιπλέον, 
μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης των επενδεδυμένων κεφαλαίων αποτελούν τα Ίδια Κεφάλαια και ο 
μακροπρόθεσμος δανεισμός ενώ βραχυπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης των επενδεδυμένων κεφαλαίων 
αποτελούν τα βραχυπρόθεσμα δάνεια.  

Την 31.12.2010 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 202 εκατ. και την 30.6.2011  
διαμορφώθηκαν σε € 200 εκατ. εκ των οποίων ποσό € 59,3 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
και €141,2 εκατ. είναι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.  

 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ήταν αρνητικά ύψους € 10.730χιλ. την 30.6.2011 από αρνητικά ύψους € 3.314 χιλ. 
την 31/12/2010. 

Αναλυτική παρουσίαση των εν λόγω κονδυλίων παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.6 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ». 

 

3.7.2 Ταμειακές Ροές  

 

Οικονομικές Πληροφορίες για τις χρήσεις 2008 – 2010 και α’ εξάμηνο 2011 

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

(ποσά σε χιλ. €) 
1/1-

31/12/2008 
1.1-

31.12.2009 
1.1-

31.12.2010 
1.1- 

30.6.2010 
1.1- 

30.6.2011 
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες (25.343) 12.312  56.698  30.508 24.804 
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές 
από επενδυτικές δραστηριότητες (52.632) (87.264) (78.215) (44.389) (28.660) 
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 77.546  76.670  16.826  7.983 2.774 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (429) 1.718  (4.690) (5.898) (1.082) 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
αυτών στην αρχή της χρήσης 5.495  5.067  6.784  6.784 2.094 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
στο τέλος της χρήσης 5.067  6.784  2.094  887 1.012 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008) , δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010  και δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις περιόδου 1.1-30.6.2011 , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί  από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  
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Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 24.804χιλ.στις 31.6.2011 και σε € 
56.698 χιλ. τη χρήση 2010 από  €12.312χιλ. τη χρήση 2009 και (€25.343) χιλ. για τη χρήση 2008. Η σημαντική 
βελτίωση των καθαρών λειτουργικών ροών από 12.312 χιλ τη χρήση 2009 σε €56.698χιλ. τη χρήση 2010 
οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών.   

Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

 

Οι καθαρές ταμειακές ροές από επενδύσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε αρνητικές ύψους €28.660χιλ. την 
περίοδο 1.1-30.6.2011και  €78.215 χιλ. τη χρήση 2010 από €87.264 χιλ. τη χρήση 2009 και €52.632 χιλ. για τη 
χρήση 2008 και αφορούν πληρωμές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

 

Οι καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €16.826 χιλ. τη 
χρήση 2010 από €76.670 χιλ. τη χρήση 2009  και  €77.546 χιλ. τη χρήση 2008 δεδομένου ότι κατά τη χρήση 
2009 οι εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε €50.708 χιλ..  Επίσης στο α΄εξάμηνο του 2011 
οι καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε€2.774 χιλ. λόγω 
επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν. Διαχείριση Διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε € 1.012 χιλ. την 30.6.2011 από € 2.094 χιλ. την 31.12.2010, €6.784 χιλ. 
την 31.12.2009 και € 5.067 χιλ. την 31.12.2008. Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από 
μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αρχικής διάρκειας 3 μηνών ή λιγότερο. 

 

3.7.3 Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων 

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, πέραν των  περιορισμών που επιβάλλονται από τις διατάξεις του 
Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 για τα ποσά των επιχορηγήσεων  και του περιορισμού στη χρήση κεφαλαίων 
που προκύπτει από τη σύμβαση ομολογιακού δανείου της Εταιρίας (βλ. Κεφ. 3.4.7 «Συμβάσεις Δανείων») δεν 
υπάρχουν άλλες χρηματοοικονομικές συμβάσεις που να θέτουν περιορισμό στη χρήση κεφαλαίων,  ο οποίος να 
επηρεάζει ή να ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο τις δραστηριότητές της.  

 

3.7.4 Πληροφορίες για τις πηγές προέλευσης κεφαλαίων για επενδύσεις 

 

Σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων, βλέπε ενότητα 3.5.5  «Επενδύσεις». 

 

 

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 Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και παρατίθενται παρακάτω. 
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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.  

Ο Όμιλος ελέγχεται από την εταιρία Intracom Holdings, η οποία κατέχει συνολικά (άμεσα και έμμεσα) το 53,95% 
των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας στο τέλος της περιόδου. Οι εμπορικές συναλλαγές της 
Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της 
συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 

 

3.8.1 Διεταιρικές Συναλλαγές 2008 -2010 

 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διεταιρικές πωλήσεις/αγορές και οι σημαντικότερες 
λοιπές διεταιρικές συναλλαγές χρήσεων 2008-2010, μεταξύ του Ομίλου και της Εταιρίας και συνδεδεμένων 
μερών: 

 

Πωλήσεις και αγορές υπηρεσιών 

 

Όμιλος Hellas Online  

(ποσά σε χιλ. €)   
Πωλήσεις υπηρεσιών προς συνδεδεμένα 

μέρη 
Αγορές υπηρεσιών προς συνδεδεμένα 

μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Intracom Holdings AE Μητρική 15 12 7 2.308 2.163 1.975 

Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 23.844 0 0 25.708 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 186 239 214 2.296 4.315 3.305 

Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 113 88 116 191 148 72 

Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 50 42 33 80 83 82 

Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 10 15 44 0 0 420 

Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 52 52 68 0 0 0 

Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 799 920 899 0 0 0 

Ολυμπιακός ΠΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 399 201 0 354 387 0 

Ολυμπιακός ΚΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 30 0 0 

Inmaint AE Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 92 138 156 

DB-Databank Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 1 0 0 

Σύνολο   1.623 1.569 25.225 5.352 7.234 31.718 

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 
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Εταιρία Hellas Online  

(ποσά σε χιλ. €)   
Πωλήσεις υπηρεσιών προς 

συνδεδεμένα μέρη 
Αγορές υπηρεσιών προς συνδεδεμένα 

μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Intracom Holdings AE Μητρική 15 12 7 1.738 1.614 1.526 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική 11.410 7.476 7.559 6.062 8.947 14.635 

Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 23.755 0 0 25.609 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 186 239 214 2.274 4.312 3.226 

Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 113 88 116 191 148 72 

Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 50 42 33 78 80 81 

Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 10 15 44 0 0 420 

Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 52 52 68 0 0 0 

Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 799 920 899 0 0 0 

Ολυμπιακός ΠΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 399 201 0 354 387 0 

Ολυμπιακός ΚΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 30 0 0 

Inmaint AE Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 92 106 138 

DB-Databank Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 1 0 0 

Σύνολο   13.033 9.045 32.695 10.820 15.594 45.706 

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 

 

Οι πωλήσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (φωνή και 
Ιnternet) και ενοίκια κτιρίων. Οι αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοικητικής υποστήριξης, παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τεχνική 
υποστήριξη και ενοίκια κτιρίων. 

 
Οι υπηρεσίες από την Εταιρία προς τη θυγατρική εταιρία Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ αφορούν κυρίως σε έξοδα 
μισθοδοσίας και διαφήμισης που μετατιμολογεί η Εταιρία στη θυγατρική. Επιπλέον, η θυγατρική εταιρία 
τιμολογεί τη μητρική με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και με έξοδα μισθοδοσίας. 

 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.  

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την  

Εταιρία 

Πωλήσεις υπηρεσιών προς συνδεδεμένα 
μέρη 

 
Αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη 

(ποσά σε χιλ. €)   

1.1- 

31.12.2008 

1.1- 

31.12.2009 

1.1- 

31.12.2010 

1.1- 

31.12.2008 

1.1- 

31.12.2009 

1.1- 

31.12.2010 
Hellas Online Μητρική 7.103 9.485 14.986 11.410 7.476 7.559 
Intracom Holdings Θυγατρική 0 0  570 549 450 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 89 0 0 99 
Intracom  
Τηλεπικοινωνιακών  
Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 

0 0 0 23 
0 

 80 

Intracom Αμυντικών  
Ηλεκτρ. 
Συστημάτων Α.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα 

0 0 0 2 3 0 

Inmaint Α.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 0 32 18 
Σύνολο   7.103 9.485 15.075 12.005 8.060 8.206 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή. 
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Πωλήσεις και Αγορές αγαθών  

 

Όμιλος Hellas Online  

(ποσά σε χιλ. €)   
Πωλήσεις αγαθών προς 

συνδεδεμένα μέρη 
Αγορές αγαθών προς συνδεδεμένα 

μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την 

Εταιρία 
31/12/200

8 
31/12/200

9 
31/12/201

0 
31/12/200

8 
31/12/200

9 
31/12/201

0 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 91 0 0 25 257 483 
Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής 
ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 67 0 0 

Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 29 0 0 0 0 0 

Σύνολο   119 0  0 92 257 483 
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 

 

Εταιρία Hellas Online 

(ποσά σε χιλ. €)   
Πωλήσεις αγαθών προς συνδεδεμένα 

μέρη 
Αγορές αγαθών προς συνδεδεμένα 

μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Unibrain Inc Θυγατρική 950 321 0 128 53  0 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 91 0 0 25 257 483 

Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 67 0 0 

Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 29 0 0 0 0 0 

Σύνολο   1.069 321 0 219 310 483 
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις αγαθών αφορούν κυρίως αναλώσιμα και προϊόντα ηλεκτρονικών συστημάτων 
πολλαπλών χρήσεων. 

 

 

Αγορές παγίων από συνδεδεμένα μέρη  

Όμιλος Hellas Online  

(ποσά σε χιλ. €)   Αγορές παγίων από συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 25.584 24.572 19.416 

Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 19.959 7.556 6.077 

Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 150 

Inmaint AE Λοιπά συνδεδεμένα 97 7 3 

Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 56 602                  -  

Σύνολο   45.695 32.737 25.645 
 

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 
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Η αγορά παγίων ύψους € 19 εκατ. της χρήσεως 2010 από την συνδεδεμένη εταιρία Intracom Τηλεπικοινωνιακών 
Λύσεων ΑΕ αφορά σε αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και η αγορά παγίων ύψους € 6 εκατ. από την 
εταιρία INTRAKAT A.E.αφορά στην κατασκευή του δικτύου της Εταιρίας. 

 

Εταιρία Hellas Online  

(ποσά σε χιλ. €)   Αγορές παγίων από συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική 1.041 538 351 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 25.172 21.599 15.601 

Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 16.914 6.191 4.059 

Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα  0 0 150 

Inmaint AE Λοιπά συνδεδεμένα 97 7 2 

Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 56 602 0 

Σύνολο   43.279 28.936 20.163 

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 

 

Οι αγορές παγίων αφορούν κυρίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και κατασκευή δικτύου.  

 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.  

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία Αγορές παγίων από συνδεδεμένα μέρη 

(ποσά σε χιλ. €)   

1.1- 

31.12.2008 

1.1- 

31.12.2009 

1.1- 

31.12.2010 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 413 2.973 3.815 

Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 3.044 1.366 2.018 

Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 1 

 Σύνολο   3.457 4.339 5.833 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή. 

 

Έσοδα από μερίσματα από συνδεδεμένα μέρη  

 

(ποσά σε χιλ. €)   Έσοδα από μερίσματα από συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 
1.1- 

31.12.2008 
1.1- 

31.12.2009 
1.1- 

31.12.2010 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική 4.000 0 0 

Σύνολο   4.000 0 0 
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 
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Χρηματοοικονομικά έξοδα προς συνδεδεμένα μέρη 

Χρηματοοικονομικά έξοδα προς συνδεδεμένα μέρη 

(ποσά σε χιλ. €)   Όμιλος Εταιρία 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 
1.1- 

31.12.2008 
1.1- 

31.12.2009 
1.1- 

31.12.2010 
1.1- 

31.12.2008 
1.1- 

31.12.2009 
1.1- 

31.12.2010 
Intracom  
Τηλεπικοινωνιακών 
 Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 353 1.204 1.753 353 1.132 1.511 

Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 449 772 650 400 618 423 

Σύνολο   801 1.976 2.403 753 1.750 1.934 
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 

 

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

 

Όμιλος Hellas Online  

(ποσά σε χιλ. €)   Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα 

μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την 

Εταιρία 
31/12/200

8 
31/12/200

9 
31/12/201

0 
31/12/200

8 
31/12/200

9 
31/12/201

0 

Intracom Holdings AE Μητρική 216 215 216 4.561 4.733 6.205 

Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 4.998 0 0 7.730 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 284 528 191 41.436 42.203 49.079 
Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής 
ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 108 21 94 544 1.079 270 

Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 63 87 13 70 73 0 

Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 0 12 35 23.078 15.984 17.715 

Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 9 31 41 0 0 0 

Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 293 463 385 0 0 0 

Ολυμπιακός ΠΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 501 329 0 0 46 0 

Ολυμπιακός ΚΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 36 0 0 

Inmaint AE Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 39 70 73 

DB-Databank Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο   1.474 1.686 5.971 69.764 64.187 81.073 
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 
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Εταιρία Hellas Online  

(ποσά σε χιλ. €)   Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Intracom Holdings AE Μητρική 216 215 216 3.140 2.658 3.577 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική 11.721 6.530 5.228 11.146 8.990 7.020 

Unibrain Inc Θυγατρική 174 0 0 5 0 0 

Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 4.998 0 0 7.715 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 284 528 191 40.435 37.489 41.189 

Intracom Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 108 21 94 544 1.079 270 

Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 63 87 13 68 69                  0 

Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 0 12 35 19.571 12.031 11.129 

Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 9 31 41 0 0 0 

Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 293 463 385 0 0 0 

Ολυμπιακός ΠΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 501 329 0 0 46 0 

Ολυμπιακός ΚΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 36 0 0 

Inmaint AE Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 39 33 69 

DB-Databank Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 0 0 0  

Σύνολο   13.369 8.216 11.198 74.983 62.396 70.969 
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 

 

 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.  

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την  

Εταιρία Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 
(ποσά σε χιλ. €)   31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Hellas Online Μητρική 11.146 8.990 7.020 11.721 6.530 5.228 
Intracom Holdings Θυγατρική 0 0 0 1.421 2.075 2.628 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 0 0 14 
Intracom  
Τηλεπικοινωνιακών  
Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 

0 

1.001 4.713 7.890 
Intracom Αμυντικών  
Ηλεκτρ.  
Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 

0 

2 4 0 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 3.507 3.952 6.587 
Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 0 37 4 
Σύνολο   11.146 8.990 7.020 17.652 17.311 22.351 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή. 

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόμενα μέρη προέρχονται από τις συναλλαγές της 
Εταιρίας όπως περιγράφονται ανωτέρω κατά τις χρήσεις 2008-2010.  

 

 

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, 
γίνονται σύμφωνα με την πολιτική τιμών που ισχύει για μη συνδεδεμένα μέρη. 

Σημειώνεται ότι η Intracom Holdings έχει εγγυηθεί το σύνολο των δανείων του Ομίλου της HOL. 
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Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών 

(ποσά σε χιλ. €) 
1.1- 

31.12.2008 
1.1- 

31.12.2009 
1.1- 

31.12.2010 
Αμοιβές - ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης 2.174 2.909 2.383 
Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης  0 0 0 
Αμοιβές πληρωτέες για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης 0 0 0 
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεων 2008-2010. 
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3.8.2 Διεταιρικές Συναλλαγές περιόδου 1.1-30.6.2011 

 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διεταιρικές πωλήσεις/αγορές και οι σημαντικότερες 
λοιπές διεταιρικές συναλλαγές της περιόδου 1.1-30.6.2011, μεταξύ του Ομίλου και της Εταιρίας και 
συνδεδεμένων μερών: 

 

Ο Όμιλος ελέγχεται από την εταιρία Intracom Holdings AE, η οποία κατέχει το 53.40% των μετοχών της μητρικής 
εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2011. Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, στη 
διάρκεια του α εξαμήνου 2011, έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της συνήθους 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 
 
Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διεταιρικές πωλήσεις / αγορές και οι σημαντικότερες 
λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, μεταξύ του Ομίλου και της Εταιρίας και συνδεδεμένων μερών: 
 
Πωλήσεις και αγορές υπηρεσιών  
 
Όμιλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την 

Εταιρία 
Πωλήσεις υπηρεσιών 

προς συνδεδεμένα μέρη 
Αγορές υπηρεσιών από 

συνδεδεμένα μέρη 
   (ποσά σε χιλ. €)   30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 
Intracom Holdings AE Μητρική 4 4 656 951 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 13.644 10.035 13.425 9.302 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 112 107 2.567 1.630 
Intracom Παροχής Υπηρεσιών 
Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 61 51 4 2 
Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 11 23 40 26 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 22 22 - 210 
Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 31 51 - 0 
Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 502 463 - - 
Oλυμπιακός ΠΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 31 - 201 - 
Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα - - 60 52 
   Σύνολο   14.417 10.754 16.953 12.173 
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Εταιρία  
 

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την 
Εταιρία 

Πωλήσεις υπηρεσιών 
προς συνδεδεμένα μέρη 

Αγορές υπηρεσιών από 
συνδεδεμένα μέρη 

  (ποσά σε χιλ. €)   30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 
Intracom Holdings AE Μητρική 4 3 656 824 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική 2.362 174 5.415 5.309 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 13.584 9.990 13.368 9.244 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών 
Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 112 107 2.567 1.562 
Intracom Παροχής Υπηρεσιών 
Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 61 51 4 2 
Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. 
Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 11 23 40 26 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 22 22 0 210 
Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 31 51 0 0 
Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 502 463 0 0 
Oλυμπιακός ΠΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 31 0 201 0 
Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 60 51 
Σύνολο   16.720 10.883 22.311 17.227 

 
 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 
 

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την 
Εταιρία 

Πωλήσεις υπηρεσιών 
προς συνδεδεμένα 

μέρη 

Αγορές υπηρεσιών 
από συνδεδεμένα 

μέρη 
  (ποσά σε χιλ. €)   30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 
Intracom Holdings AE Τελική Μητρική 0 0 0 128 
Hellas online ΑΕ Μητρική 5.598 5.429 2.362 174 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 60 46 57 58 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 68 
Σύνολο   5.658 5.474 2.419 429 

 
 
Οι πωλήσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (φωνή και 
Ιντερνέτ) και ενοίκια κτιρίων. Οι αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοικητικής υποστήριξης, παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τεχνική 
υποστήριξη και ενοίκια κτιρίων. 
 
Πωλήσεις και αγορές αγαθών  
 
Όμιλος 

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την 
Εταιρία 

Πωλήσεις αγαθών προς 
συνδεδεμένα μέρη 

Αγορές αγαθών από 
συνδεδεμένα μέρη 

  30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών 
Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 483 0 
Σύνολο   0 0 483 0 
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Εταιρία  

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 

Πωλήσεις αγαθών 
προς συνδεδεμένα 

μέρη 
Αγορές αγαθών από 
συνδεδεμένα μέρη 

  (ποσά σε χιλ. €)  30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 483 
Σύνολο   0 0 0 483 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις αγαθών αφορούν κυρίως αναλώσιμα και προϊόντα ηλεκτρονικών συστημάτων 
πολλαπλών χρήσεων. 

 

Αγορές παγίων από συνδεδεμένα μέρη 

Όμιλος 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 
Αγορές παγίων από συνδεδεμένα 

μέρη 
  (ποσά σε χιλ. €)  30/6/2010 30/6/2011 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 9.703 5.261 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 2.655 1.681 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 150 0 
Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 1 2 
Σύνολο   12.509 6.944 

 

Εταιρία 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία Αγορές παγίων από συνδεδεμένα μέρη 

  (ποσά σε χιλ. €)  30/6/2010 30/6/2011 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική 183 120 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 6.548 5.088 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 1.607 185 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 150 0 
Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 1 2 

Σύνολο   8.490 5.395 

 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 
Αγορές παγίων από 
συνδεδεμένα μέρη 

  (ποσά σε χιλ. €)   30/6/2010 30/6/2011 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 3.155 172 

Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 1.048 1.497 

Σύνολο   4.202 1.669 
 
Οι αγορές παγίων αφορούν κυρίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και κατασκευή δικτύου 
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Χρηματοοικονομικά έξοδα πρoς συνδεδεμένα μέρη 

 

Όμιλος 

Χρηματοοικονομικά έξοδα πρoς συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την 
Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

  (ποσά σε χιλ. €)  30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων 
ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 800 1.252 705 1.033 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 339 408 241 234 
Σύνολο   1.139 1.659 946 1.266 

 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικά έξοδα πρoς συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία     
  30/6/2010 30/6/2011 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 95 219 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 98 174 
Σύνολο   193 393 

 
Επίσης τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται στους 
κάτωθι πίνακες: 
 
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 
 
Όμιλος 
 

Συνδεδεμένα μέρη 
Σχέση με την 
Εταιρία 

Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

  (ποσά σε χιλ. €)  31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 
Intracom Holdings AE Μητρική 216 216 6.205 6.518 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 4.998 -141 7.730 4.839 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών 
Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 191 322 49.079 49.116 
Intracom Παροχής Υπηρεσιών 
Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 94 66 270 125 
Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. 
Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 13 39 0 0 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 35 61 17.715 18.418 
Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 41 34 0 0 
Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 385 614 0 0 
Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 73 24 
Σύνολο   5.970 1.211 81.073 79.041 
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Εταιρία  
 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 
Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

  (ποσά σε χιλ. €)  31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 
Intracom Holdings AE Μητρική 216 216 3.577 3.732 
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Θυγατρική 5.228 4.856 7.020 9.018 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 4.998 -141 7.715 4.827 

Intracom Τηλεπικοινωνιακών 
Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 191 322 41.189 40.639 

Intracom Παροχής Υπηρεσιών 
Πληροφορικής ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 94 66 270 125 

Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. 
Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 13 39 0 0 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 35 62 11.129 10.198 
Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 41 34 0 0 
Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 385 614 0 0 
Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 69 24 
Σύνολο   11.198 6.067 70.969 68.563 

 
 

Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 

Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία 
Απαιτήσεις από 

συνδεδεμένα μέρη 
Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

  (ποσά σε χιλ. €)   31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 
Intracom Holdings AE Τελική Μητρική 0 0 2.628 2.785 
Hellas online ΑΕ Μητρική 7.020 9.018 5.228 4.856 
Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 14 12 
Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 7.890 8.478 
Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 0 0 
Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 0 -1 6.587 8.220 
Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 0 0 4 0 
Σύνολο   7.020 9.017 22.351 24.351 

 
Τέλος, οι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, όπως και οι 
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς αυτούς για τον Όμιλο και τα την Εταιρία έχουν ως εξής: 

Όμιλος και Εταιρία 

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
  
 (ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 
Βραχυπρόθεσμες παροχές για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης 955 812 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 200 6 
Δωρεάν Μετοχές 229 - 
Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης - - 
Αμοιβές πληρωτέες για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης - - 
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3.9 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρίας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44(α) 
του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

i) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. 
για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η 
αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το 
ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η υποχρέωση επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, ελαττωθεί το 
αποθεματικό κάτω από το όριο αυτό.   

 

ii) Ακολουθεί η διάθεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 ποσού για την καταβολή του 
μερίσματος, ήτοι του 35% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του ποσού για το τακτικό αποθεματικό 
και τυχόν κερδών που προέρχονται από την εκποίηση μετοχών κατεχομένων τουλάχιστον από δεκαετίας που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θυγατρικής εταιρίας και των καθαρών 
κερδών από αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία τους. Κατά την τακτική γενική 
συνέλευση, πλειοψηφία μετόχων που αντιπροσωπεύει 65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί 
να λάβει την απόφαση να διανείμει μέρισμα μικρότερο του τεθέντος κατώτατου ορίου σύμφωνα με τον α.ν. 
148/1967. Σε αυτήν την περίπτωση, το μη διανεμηθέν μέρισμα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ειδικό 
αποθεματικό το οποίο, εντός τεσσάρων (4) ετών από το χρόνο σχηματισμού του, πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί 
με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Επίσης, πλειοψηφία 
που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μπορεί να 
ψηφίσει υπέρ της διανομής μερίσματος μικρότερου του εκ του ανωτέρω νόμου κατωτάτου ορίου ή της μη 
διανομής μερίσματος χωρίς να μεταφερθούν τα σχετικά ποσά σε ειδικό αποθεματικό προς κεφαλαιοποίηση.  

 

    Το ποσό του μερίσματος πρέπει να καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με 
τον Αστικό Κώδικα η αξίωση του μετόχου για το μέρισμα παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας υπέρ 
του Ελληνικού Δημοσίου. Ο χρόνος έναρξής της πενταετίας αρχίζει από το τέλος του έτους εντός του οποίου 
εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

iii) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ποσό των κερδών. 

 

Επίσης, μπορεί να καταβληθεί προμέρισμα εφόσον δημοσιευτεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας 
τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη διανομή του προμερίσματος και υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το ποσό που καταβάλλεται ως προμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
50,0% των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση. 

Η Εταιρία την εξεταζόμενη τριετία 2008 - 2010, δεν διένειμε μέρισμα λόγω συσσωρευμένων ζημιών 
παρελθόντων ετών. 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 λόγοι 
όπως περιγράφονται ανωτέρω (βλ. κεφ. 2 «Παράγοντες Κινδύνου».) 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 2.10.2009 εξωεταιρική συμφωνία μετόχων, μεταξύ της ΙΝΤΡΑΚΟM 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της World Εquities Investments Holdings S.A. και της Vodafone-Παναφον 
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Α.Ε.Ε.Τ. στο μέτρο που αφορά σε διανομή κερδών πέραν του εκ του νόμου υποχρεωτικού πρώτου μερίσματος, 
η καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρίας θα λαμβάνει χώρα υπό την επιφύλαξη της τήρησης 
χρηματοοικονομικών δεικτών που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας και τα 
λειτουργικά της κέρδη.  
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3.10 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ  

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 21.12.2010 (ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης που αποφάσισε την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) και το Νόμο 3556/2007, είναι η 
ακόλουθη:  

 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ  21.12.2010 

 Αριθμός μετοχών Ποσοστό Δικαιώματα Ψήφου Ποσοστό 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
(INTRACOM HOLDINGS)  76.610.514 49,253% 83.053.627* 53,395% 

WORLD EQUITIES 
INVESTMENTS HOLDINGS 
SA ** 27.869.231 17,917% 27.869.231 17,917% 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ. 28.775.838 18,500% 28.775.838*** 18,500% 

VESBOCHICO TRADING CO 
LIMITED 3.233.205 2,079% 3.233.205 2,079% 

Λοιποί μέτοχοι (<2%)**** 19.056.282 12,251% 12.613.169 8,109% 

Σύνολο 155.545.070 100,00% 155.545.070 100,00% 

 

* Στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Intracom Holdings περιλαμβάνονται 6.443.113 δικαιώματα ψήφου που 
αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν οι ελεγχόμενες από την Intracom Holdings 
εταιρίες :  

- INTRACOM IT SERVICES (100% θυγατρική της Intracom Holdings), η οποία κατέχει 2.408.615 Κοινές Ονομαστικές 
μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 1,548%),  

- INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (96,56% θυγατρική της Intracom ΙΤ Services), η οποία κατέχει 1.008.985 Κοινές 
Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 0,649%), 

- DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED (100% της INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ), η οποία κατέχει 
1.363.974 Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 0,877%) και  

- INGRELENCO TRADING CO LIMITED (100% της DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED), η οποία κατέχει 1.661.539 
Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 1,068%). 

 

** Η εταιρία WORLD EQUITIES INVESTMENTS HOLDINGS S.A., σύμφωνα με την από 27.03.2009 σχετική γνωστοποίησή 
της κατά Ν. 3556/2007, ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από τον κ. Rene Faltz. 

 

*** Έμμεσα δικαιώματα ψήφου της VODAFONE GROUP PLC., μέσω διαδοχικά ελεγχομένων από αυτήν εταιριών. 

 

****Στους λοιπούς μετόχους περιλαμβάνονται οι ελεγχόμενες από την Intracom Holdings, εταιρίες: INTRACOM IT 
SERVICES (2.408.615 μετοχές),  INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (1.008.985 μετοχές), DUCKELCO HOLDINGS CO 
LIMITED (1.363.974 μετοχές) και  INGRELENCO TRADING CO LIMITED (1.661.539 μετοχές), ως ανωτέρω. Τα δικαιώματα 
ψήφου των εν λόγων μετοχών κατέχει η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

 

 

Η Εταιρία δεν κατέχει Ίδιες μετοχές και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας. 
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Κατά δήλωση της Εταιρίας κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του 
μετοχικού κεφαλαίου εκτός της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ. και  της WORLD EQUITIES INVESTMENTS HOLDINGS S.A.  

 

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 του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους της καθώς και τα μέτρα 
που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος αυτός, δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό. 

 

Στο βαθμό που η Εταιρία γνωρίζει, δεν υφίστανται άλλες συμφωνίες, πλην της από 2.10.2009 εξωεταιρικής 
συμφωνίας μετόχων (βλ. αναλυτικότερα κεφ. 3.4.5 «Σύμβαση – Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρίας, ΙΝΤΡΑΚΟM 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, World Εquities Investments Holdings S.A. και Vodafone-Παναφον 
Α.Ε.Ε.Τ.»), βάσει των οποίων θα μπορούσαν να επέλθουν μεταγενέστερα αλλαγές στην άσκηση του ελέγχου της 
Εταιρίας. 

 

Επιπρόσθετα, τα όργανα και οι διαδικασίες ελέγχου της Εταιρίας περιγράφονται στο Καταστατικό της, το οποίο 
δεν περιέχει προβλέψεις αντίθετες των διατάξεων του K.N.2190/1920 και στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της Εταιρίας.  

 

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.  

 

Σημειώνεται ότι εκ των μελών του Δ.Σ. και των  ανώτατων  διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας  ο κ.  Δ. Κλώνης 
(Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) κατέχει 30.000 μετοχές, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή του πριν 
από την 01.01.2010. 
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3.11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προσωπικό της HOL για το τα έτη 2008, 2009, 2010 και  α’ 
εξαμήνου 2011: 

 

Ειδικότητα 2008 2009 2010 30/06/2011 

Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών 259 404 544 506 

Οικονομικές υπηρεσίες 56 56 48 51 

Υπηρεσίες δικτύου 163 98 109 106 

Υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων 65 72 76 78 

Marketing 21 22 22 45 

Διοικητικό προσωπικό 31 37 37 34 

Επιχειρηματική μονάδα πολυμέσων UNIBRAIN 10 0 0 0 

Σύνολο 605 689 836 820 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία που δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή 

Η Εταιρία και η θυγατρική της «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» έχουν φροντίσει για την κάλυψη του προσωπικού 
τους και πιο συγκεκριμένα  παρέχουν 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) ούτε  συμφωνία για συμμετοχή των εργαζομένων στο κεφάλαιο της Εταιρίας.  
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3.12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  

Σύμφωνα με το  άρθρο 9 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 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  

Ειδικότερα, στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οι κ.κ. Γλ. Περσιάνης  και Γ. Κολιαστάσης, έχουν 
διοριστεί από τη μέτοχο Vodafone, σύμφωνα με τα  άρθρα 18 παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/20 και 19 του 
Καταστατικού της Εταιρίας, και τα υπόλοιπα 7 εξελέγησαν από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας στην από 
16.03.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 17.3.2010 απόφασή του (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 
2421/09.04.2010). Κατόπιν της από 16.03.2011 εκλογής του κ. Γ. Άννινου, ως νέου Μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του από 31.01.2011 παραιτηθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο κ. 
Κων. Δημητριάδη και της πραγματοποιηθείσας στην ίδια συνεδρίαση ανασυγκρότησης σε σώμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ & 
ΕΠΕ 1458/23.03.2011) καθώς και του από 12.05.2011 διορισμού από τη μέτοχο Vodafone του κ. Γλαύκου 
Περσιάνη, ως νέου μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο 
της θητείας του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού Μέλους κ. Νικολάου Σοφοκλέους, που είχε διορίσει η ίδια η 
μέτοχος, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει σήμερα ως ακολούθως (3232/27.05.2011 
ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) :  

 

Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Ιδιότητα 

Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου  Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος 

Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος 

 

Αντώνιος Κεραστάρης του Ιωάννη 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Εκτελεστικό Μέλος 

 

Κων/νος Κόκκαλης του Σωκράτη 

 

Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Εκτελεστικό Μέλος 

 

Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη 
Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Γλαύκος Περσιάνης του Παναγιώτη Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Κολιαστάσης του Σπυρίδωνος Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Κων/νος Αντωνόπουλος του Γεωργίου  Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Καλλέργης του Εμμανουήλ  Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

 

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 την 30.06.2013. 

  

Η εκλογή του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.  

 

Η Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. 
Αντώνιο Ι. Κεραστάρη από κοινού με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη, οι 
υπογραφές δε αυτών τιθέμενες υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία χωρίς 
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κανένα περιορισμό, εκτός από περιπτώσεις που από το νόμο ή από το Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά καθώς 
και περιπτώσεις χορήγησης σε περισσότερα πρόσωπα, Μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικής 
εξουσίας εκπροσώπησης, ως αυτές αναφέρονται στην από 26.10.2010 σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρίας (ΦΕΚ/ΤΑΕ  & ΕΠΕ 13094/2010- ΔΗ 404/2011). 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, ως αυτό τροποποιήθηκε με απόφαση της από 16.12.2009 Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η Vodafone έχει το δικαίωμα διορισμού μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας, ως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω. 
 
 
Τρόπος λειτουργίας  

Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που 
αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με εξαίρεση τα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, 
διοριζόμενα απευθείας από τη Vodafone – Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. (Vodafone – Panafon) Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (οι «Διοριζόμενοι Σύμβουλοι»), ως ακολούθως : 

 (α) δύο (2) από τα εννέα μέλη, για όσο διάστημα η Vodafone – Panafonσυμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Eταιρίας με ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 20% και ανώτερο ή ίσο του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. 

(β) ένα (1) από τα εννέα μέλη, εάν το ποσοστό συμμετοχής της Vodafone – Panafon στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας καταστεί μικρότερο του 10% αλλά μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
και δικαιωμάτων ψήφου, και 

(γ) τέτοιο αριθμό μελών όπως αναλογεί στην εκάστοτε συμμετοχή της Vodafone – Panafon στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας (και όταν αυτή η αναλογική εκπροσώπηση δεν θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό, τότε ο 
αριθμός αυτός θα στρογγυλοποιείται προς τον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση που η 
αναλογική εκπροσώπηση έχει ως αποτέλεσμα δεκαδικό αριθμό κάτω του 0,5, ενώ θα στρογγυλοποιείται προς 
τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση που η αναλογική εκπροσώπηση έχει ως αποτέλεσμα 
δεκαδικό αριθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5), εάν το ποσοστό συμμετοχής της Vodafone – Panafon στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας υπερβεί το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου 
της Εταιρίας. Εάν τούτο απαιτείται, ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα αυξάνεται 
αντίστοιχα, συγκαλουμένης προς τούτο Γενικής Συνέλευσης προς λήψη απόφασης τροποποίησης του άρθρου 
19 του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε ο αριθμός των Διοριζόμενων Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Vodafone – Panafon δεν δικαιούται δυνάμει της ως άνω διαδικασίας να διορίζει 
περισσότερο από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο διορισμός των Μελών από τη Vodafone– Panafon, θα πραγματοποιείται πριν από τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η Vodafone– Panafon θα γνωστοποιεί στην Eταιρία την άσκηση του 
δικαιώματός της τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης και δεν θα 
νομιμοποιείται να συμμετέχει στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση ως προς την εκλογή του υπολοίπου 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η Vodafone – Panafon δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλέσει ή/και να αντικαταστήσει τους Διορισμένους από 
αυτήν Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920 μετά από σχετική έγγραφη 
γνωστοποίηση προς την Εταιρία. Κάθε τέτοια αντικατάσταση των Διορισμένων Συμβούλων δεν θα χρειάζεται 
την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο όμως θα παράσχει πλήρη ενημέρωση ως προς 
το εν λόγω ζήτημα προς τα μέλη του σε σχετική συνεδρίασή του κατά τήρηση των οικείων διατυπώσεων 
δημοσιότητας. 



 

Ενημερωτικό Δελτίο HOL  148 

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί ή αυξηθεί, τότε ο 
αριθμός των Διορισμένων Συμβούλων θα προσαρμοσθεί αναλόγως και στην περίπτωση που τέτοια αναλογική 
εκπροσώπηση δεν καταλήγει σε ακέραιο αριθμό, ο αριθμός αυτός θα στρογγυλοποιηθεί προς τον αμέσως 
προηγούμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση που η αναλογική εκπροσώπηση έχει ως αποτέλεσμα δεκαδικό 
αριθμό κάτω του 0,5, ενώ θα στρογγυλοποιηθεί προς τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση που η 
αναλογική εκπροσώπηση έχει ως αποτέλεσμα δεκαδικό αριθμό ίσο ή ανώτερο του 0,5. Εάν η στρογγυλοποίηση, 
ωστόσο, έχει ως αποτέλεσμα αριθμό Διορισμένων Συμβούλων μεγαλύτερο από το νόμιμο όριο του 1/3 του 
άρθρου 18 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός ο αριθμός θα στρογγυλοποιηθεί προς τον αμέσως 
προηγούμενο του εν λόγω νομίμου ορίου ακέραιο αριθμό. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν ο αριθμός των 
μελών είναι μικρότερος του εννέα (9), η Vodafone – Panafon θα έχει πάντα το δικαίωμα να διορίζει δύο (2) μέλη 
στην περίπτωση (α) ανωτέρω και ένα (1) μέλος στην περίπτωση (β) ανωτέρω, στην έκταση βεβαίως, που το 
νόμιμο όριο του 1/3 του άρθρου 18 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν παραβιάζεται. 

Η Vodafone– Panafon διατηρεί το δικαίωμα να απέχει από την άσκηση του δικαιώματος διορισμού Συμβούλων 
και συνεπώς, να συμμετέχει στην ψηφοφορία για την εκλογή όλων των υπολοίπων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρίας. 

Η λήξη της θητείας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των Διορισμένων 
Συμβούλων) δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Εξαιρετικά, η προαναφερόμενη θητεία θα παρατείνεται μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, δεν θα 
υπερβαίνει όμως τα τέσσερα (4) έτη. 

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Vodafone– Panafon διορισμού Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση μελών, τα 
οποία έχουν παραιτηθεί, αποβιώσει ή έχουν απωλέσει με άλλο τρόπο την ιδιότητά τους ως μελών, σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να 
ανακληθούν ελεύθερα. Οι Διορισμένοι Σύμβουλοι, ωστόσο, μπορούν να ανακληθούν μόνο με απόφαση της 
Vodafone – Panafon ή με δικαστική απόφαση κατόπιν της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920. Νομικά πρόσωπα μπορούν επίσης να εκλεγούν ή να διοριστούν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο για την 
άσκηση των εξουσιών τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την 
εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα 
πλαίσια του εταιρικού σκοπού συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων και της 
ανάθεσης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας 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 του 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 Εταιρίας 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. Εκτός εάν η 
σχετική απόφαση έχει ληφθεί με ομοφωνία, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να χορηγήσει σε κάθε 
τέτοιο πρόσωπο οποιαδήποτε εξουσία που αναφέρεται αμέσως ή εμμέσως στα θέματα αυξημένης απαρτίας 
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και πλειοψηφίας του άρθρου 24 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Επιπλέον, σε μία τέτοια 
περίπτωση, χορηγηθείσες εξουσίες σχετικά με θέματα αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας θα 
αναφέρονται ρητά 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 Εταιρία 
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 Εταιρίας 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. 

 

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, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, μπορεί να συνεδριάζει με 
τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η Πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 

 

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 μελών που παρίστανται ή 
εκπροσωπούνται, εξαιρουμένων ορισμένων αποφάσεων  (επί θεμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 5 παρ. 2 
και 24 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρίας). 

 

Αποφάσεις που αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα («Θέματα αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας») λαμβάνονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία οκτώ (8) εκ των εννέα (9) μελών (ή 
ισοδύναμη αναλογία μελών, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αυξηθεί άνω των 9 Συμβούλων), η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη θετική ψήφο τουλάχιστον ενός Διορισμένου Συμβούλου από την εκ των μετόχων, Vodafone– 
Panafon:  

i)  έκδοση, παραχώρηση, πώληση και αγορά ή επιστροφή μετοχών ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων συμμετοχής 
της Εταιρίας (ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας), ή  χορήγηση 
οποιουδήποτε δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση ή τη μετατροπή τίτλου σε  τέτοιες  μετοχές ή 
ομολογίες, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής της Vodafone– Panafon στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας κάτω από ποσοστό  (α) 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το χρονικό 
διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία που η Vodafone– Panafon έχει καταστεί μέτοχος της 
Εταιρίας μέσω της εισφοράς του κλάδου αυτής που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών (DSL) [εφεξής καλούμενη 
ως Ημερομηνία Απόκτησης] και (β) 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που αρχίζει στο τέλος του δεύτερου έτους από την Ημερομηνία Απόκτησης και λήγει στο τέλος του 
τρίτου (3ου) έτους από την ίδια ημερομηνία, 

ii) τη σύσταση εμπράγματης ασφάλειας ή εγγύησης σε βάρος της Εταιρίας ή των περιουσιακών στοιχείων 
αυτής, ή των θυγατρικών αυτής εταιριών, ως τέτοιων εννοουμένων των εταιριών που συνδέονται με την 
Εταιρία με σχέση μητρικής προς θυγατρική κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 
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2190/1920, ή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων τους, με αξία ίση ή μεγαλύτερη από 30 εκατομμύρια 
ευρώ ή το 10% των εσόδων της Εταιρίας και των θυγατρικών αυτής εταιριών,  

iii) την πληρωμή ή την ανακοίνωση καταβολής μερίσματος ή οποιαδήποτε άλλη διανομή του κεφαλαίου ή των 
στοιχείων ενεργητικού της Εταιρίας που υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το νόμο να 
διανεμηθεί στους μετόχους, 

iv) την εκτέλεση ή τη σύναψη κάθε συναλλαγής που, αφενός, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, (ως τέτοιων νοούμενων το σύνολο των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της πιστωτικής χρηματοδότησης, των τραπεζικών δανείων, των 
συμφωνιών τρεχούμενων λογαριασμών (εξαιρουμένων προς άρση αμφιβολίας των μη ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, των χρηματικών ποσών που αναλήφθηκαν με βάση ή σύμφωνα με ομόλογα, γραμμάτια, 
ομολογίες, τίτλους δανειακών υποχρεώσεων ή οποιαδήποτε παρόμοια μέσα) και, αφετέρου, έχει ύψος, το 
οποίο, όταν προσαυξάνεται (α) σε όλες τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν τους 
αμέσως προηγούμενους δώδεκα συνεχείς μήνες και (β) στο σύνολο των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων που θα αναληφθούν στο μέλλον δυνάμει κάθε συνδεδεμένης ή μη συνδεδεμένης συναλλαγής 
που συνάφθηκε κατά τη χρονική περίοδο των δώδεκα προηγούμενων συνεχών μηνών, θα έχει ως 
αποτέλεσμα το συνολικό ύψος χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων να υπερβαίνει είτε το ποσό των 40 
εκατομμυρίων ευρώ, είτε ποσοστό 10% των συνολικών εσόδων της Εταιρίας και των θυγατρικών αυτής 
εταιριών, ως τέτοιων εννοουμένων των εσόδων που αναγράφονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσεως της μηνιαίας έκθεσης διαχείρισης της Εταιρίας, αφαιρουμένων (α) κάθε εσόδου που προέρχεται 
από την επιχειρηματική μονάδα πολυμέσων (Unibrain) της Εταιρίας και (β) κάθε εσόδου που προέρχεται 
από ή διαβιβάζεται άμεσα προς τη Vodafone-Panafon ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν 
εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων ειδικώς εν προκειμένων και των μη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, 

v) τη χορήγηση οποιασδήποτε εγγύησης ή τη λήψη οποιουδήποτε δανείου ή προκαταβολής από την Εταιρία 
σε κάθε μέτοχο ή θυγατρική αυτής κατ΄ άρθρο 42 ε παρ. 5 ΚΝ 2190/20,  

vi) την πώληση, εκποίηση - ως τέτοια εννοουμένη οποιαδήποτε από τις κατωτέρω πράξεις: μεταβίβαση, 
πώληση, ενεχυρίαση ή εκποίηση κάθε έννομου συμφέροντος ή τη χορήγηση κάθε δικαιώματος προαίρεσης 
- ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών (δυνάμει μίας συναλλαγής ή σειράς συνδεδεμένων ή μη 
συναλλαγών εντός συνεχούς περιόδου δώδεκα μηνών) ή η σύναψη κάθε σύμβασης (ή σειράς 
συνδεδεμένων συμβάσεων) με συνολική αξία ίση ή μεγαλύτερη είτε από το ποσό των 30 εκατομμυρίων 
Ευρώ, είτε από ποσοστό ίσο με 10% των εσόδων της Εταιρίας και των θυγατρικών αυτής εταιριών κατά το 
άρθρο 42 ε΄ παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20,  

vii) οποιαδήποτε συγχώνευση ή εξαγορά οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, τη συμμετοχή σε κοινοπραξία, 
κονσόρτσιουμ ή τη σύναψη άλλου παρόμοιου διακανονισμού (δυνάμει μίας συναλλαγής ή σειράς 
συνδεδεμένων ή μη συναλλαγών εντός συνεχούς περιόδου δώδεκα μηνών) με επιχειρηματική αξία (εάν 
αθροισθεί με κάθε άλλη συναλλαγή που εμπίπτει στην παρούσα περίπτωση κατά την περίοδο των αμέσως 
προηγούμενων δώδεκα μηνών) ίση ή μεγαλύτερη είτε από το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, είτε από το 
ποσοστό 10% των εσόδων της Εταιρίας και των, κατά το άρθρο 42 ε΄ παρ. 5 ΚΝ 2190/20, θυγατρικών της 

viii) κάθε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ως αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζονται τα ζητήματα 
αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του 
Καταστατικού της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής που αφορά στην αύξηση του συνολικού 
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση τις τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το 
νόμο), 

ix) η υποβολή αίτησης για θέση της Εταιρίας σε εκκαθάριση ή το διορισμό διαχειριστή ή εκκαθαριστή ή για 
κάθε άλλη παρόμοια ή ανάλογη δικαστική διαδικασία, 

x) κάθε ουσιαστική μεταβολή στη φύση της δραστηριότητας της Εταιρίας ή η άσκηση κάθε επιχειρηματικής 
δραστηριότητας διαφορετικής από τη δραστηριότητα της Εταιρίας, 
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xi) αλλαγές στη λογιστική πολιτική της Εταιρίας που δε συνάδουν με την ελληνική νομοθεσία ή τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όταν η συνέχιση της υφιστάμενης πολιτικής συνιστά 
παραβίαση του οικείου νόμου ή των οικείων προτύπων, 

xii) την έγκριση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού των δικαιούχων, κάθε παραχώρηση δικαιώματος δυνάμει αυτού, τον τρόπο άσκησης του 
δικαιώματος και εν γένει τους όρους της προσφοράς μετοχών για κάθε πρόγραμμα δικαιωμάτων 
προαίρεσης αγοράς μετοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη εγκριθεί από Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που έλαβε χώρα πριν από την  τροποποίηση του άρθρου 24 του 
Καταστατικού δυνάμει της από 16.12.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, 

xiii) την έγκριση προγράμματος επαναγοράς μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της υλοποίησης και 
των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος που έχει ήδη εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρίας που έλαβε χώρα πριν από την  τροποποίηση του άρθρου 24 του Καταστατικού δυνάμει της 
από 16.12.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, 

xiv) κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παραπέμπει στη Γενική Συνέλευση ζήτημα, το οποίο 
απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία προς λήψη απόφασης και υπάγεται στην αρμοδιότητά του ή 
εγκρίνει πρόταση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προς λήψη απόφασης επί ζητήματος που απαιτεί 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και εμπίπτει στις αποκλειστική εξουσία της Γενικής Συνέλευσης δυνάμει 
του νόμου ή/και των όρων του  Καταστατικού της Εταιρίας, 

xv) τη χορήγηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε εξουσιοδότησης ή την παροχή προς τέτοιο 
πρόσωπο της εξουσίας να εκπροσωπεί την Εταιρία στο μέτρο που αυτή η εξουσία ανάγεται ή αφορά σε 
ζήτημα που απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία προς λήψη απόφασης. 

 

 

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της, είναι τα ακόλουθα: 

 

Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη  

Ονοματεπώνυμο Θέση 

Δημήτρης Γοργίας του Γεωργίου Διευθυντής Σχεδιασμού και Λειτουργίας Δικτύου 

Αργύρης Διαμαντής του Αναστασίου Διευθυντής Σχεδιασμού και Λειτουργίας Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

Φώτης Κωνσταντέλλος του Λάμπρου Γενικός Εμπορικός Διευθυντής 

Εδουάρδος Γκερέκος του Σωτηρίου Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 

Γεώργιος Γιαννέτσος του Αθανασίου Οικονομικός Διευθυντής 

Βασίλειος Καλογιάννης του Δημητρίου Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών 

 

Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή ασκεί ο κ. Δημήτριος Παπασπύρου. 

 

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. Κόκκαλης είναι ένας 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 
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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 διετέλεσε  
επίσης επί σειρά ετών ο κύριος μέτοχος του Ολυμπιακού, ελληνικής ομάδας ποδοσφαίρου και αθλητικού 
συλλόγου.  

Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου: Ο κ. Δημήτριος 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). Διετέλεσε 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 και το Νοέμβριο 2006 Εντεταλμένος Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ομίλου. Συμμετέχει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας από τον Οκτώβριο 1995 και κατά τη διετία Μάρτιος 2004 – Φεβρουάριος 
2006 άσκησε καθήκοντα Αντιπροέδρου. Από το Φεβρουάριο 2011 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας.  Εκτός από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της INTRACOM HOLDINGS συμμετέχει στα Δ.Σ. λοιπών εταιριών του Ομίλου INTRACOM καθώς και 
στο Δ.Σ. των INTRACOM TELECOM και INTRALOT, ως Πρόεδρος στο Δ.Σ. της εταιρίας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. και ως 
Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. των INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, INTRACOM IT SERVICES και INTRAKAT.  

Αντώνης Κεραστάρης του Ιωάννη: Τον Αύγουστο του 2009 ο κ. Αντώνης Κεραστάρης ανέλαβε καθήκοντα  
Διευθύνοντος Συμβούλου της hellas online ενώ, από τον Απρίλιο του 2008,  ήταν Chief Financial Officer της 
Εταιρίας. 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 εταιρίες 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).  

Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη: Ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης από τον Αύγουστο του 2009 κατέχει τη 
θέση του Deputy Chief Executive Officer στην hellas online. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2003 ως Business 
Development Executive στην Intracom Holdings. Με την εξαγορά της hellas online από την Intracom Holdings το 
2006, ανέλαβε καθήκοντα Corporate Strategy Director. O κ. Κόκκαλης κατέχει πτυχίο BSc in International 
Relations and Economics από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και Executive Graduate Diploma από το Columbia 
University in Finance. Είναι, επίσης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών INTRACOM TELECOM, 
IΝΤΡΑΝΕΤ Α.Ε., DB-DATABANK, ΛΗΝΟΣ Α.Ε. και ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε. 

Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη: Ο κ. Γεώργιος Άννινος κατέχει δίπλωμα ειδικότητας Τηλεπικοινωνιακού 
Μηχανικού με μεταπτυχιακές στη Γερμανία στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Η προηγούμενη εργασιακή του 
εμπειρία περιλαμβάνει διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ελλάδα και τη 
Γερμανία. Προσλήφθηκε στην INTRACOM το 1989 ως Διευθυντής Τηλεπικοινωνιακών Έργων και από το 1994 
κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή παρά τω Προέδρω. Yπήρξε μέλος του Δ.Σ. της INTRACOM από το 2000 
και στη συνέχεια από το Φεβρουάριο του 2006 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRACOM 
HOLDINGS, καθώς και Εντεταλμένος Σύμβουλος στο Γραφείο Διοίκησης της INTRACOM HOLDINGS από το 
Νοέμβριο του 2006, ενώ είναι και μέλος στα Δ.Σ. αρκετών εταιριών του Ομίλου INTRACOM. 
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Γλαύκος Περσιάνης του Παναγιώτη: Ο κ. Γλαύκος Περσιάνης προέρχεται από την PepsiCo στην οποία 
εργάστηκε τα 12 τελευταία χρόνια με πιο πρόσφατη τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κεντρικής Ευρώπης. Κατά το 
παρελθόν έχει εργαστεί στη Lek Consulting UK ως Consulting Manager, ενώ ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από 
την Procter & Gamble, όπου εργάστηκε στον τομέα του Μάρκετινγκ. Διαθέτει 21 χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας στη διεθνή αγορά. Είναι κάτοχος MA στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και 
MBA από την INSEAD.  

 

Γεώργιος Κολιαστάσης του Σπυρίδωνος: Ο κ. Γεώργιος Κολιαστάσης είναι κάτοχος BSc. σε Business 
Administration και διαθέτει MBA στο Finance. Εργάζεται στη Vodafone – Panafon από το Φεβρουάριο του 2008 
ως Οικονομικός Διευθυντής. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Vodafone Ελλάδος καθώς και της 
εταιρίας HOL. Διαθέτει εμπειρία 20 συναπτών ετών στα Οικονομικά σε εταιρείες καταναλωτικών αγαθών και 
στο χρηματοοικονομικό κλάδο. 

 

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου: Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος 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-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. 

 

Ιωάννης Καλλέργης του Εμμανουήλ: Ο κ. Ιωάννης Καλλέργης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
hellas online από την 29 Ιουνίου 2009. Έχει πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στο χώρο των Οικονομικών και 
ειδικότερα στο Φορολογικό κλάδο. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. «INFOTAX ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», της οποίας ήταν και ιδρυτής. Σήμερα εργάζεται ως 
Φορολογικός Σύμβουλος επιχειρήσεων και είναι εταίρος στην ΕΠΕ «ΚΜΠ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ». Ο κ. Καλλέργης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής και κάτοχος πτυχίου Π.Α.Σ.Π.Ε.   

Φώτης Κωνσταντέλλος του Λάμπρου: Ο κ. Φώτης Κωνσταντέλλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και είναι 
διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος από το Swinburne University of Technology Melbourne της 
Αυστραλίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1993 στην Αυστραλία ως μηχανικός έργων. Στην 
Ελλάδα εργάστηκε το 1996 στην εταιρία DATAFORMS AE ως Διευθυντής Παραγωγής και Τεχνικών θεμάτων. Το 
1997 μετακινήθηκε στην Πάναφον ΑΕ όπου ανέλαβε μια σειρά θέσεων ευθύνης στη Διεύθυνση Έργων και 
Προμηθειών, ενώ το 2000 ανέλαβε την θέση του Διευθυντή Προμηθειών Δικτύου. Το 2003 προσελήφθη στην 
ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ στη θέση του Διευθυντή Προμηθειών και Συμβάσεων συστημάτων πληροφορικής και διαχείρισης 
συμβολαίων για 29 χώρες. Το 2006 μετακινήθηκε στην WIND αναλαμβάνοντας την θέση του Ανώτερου 
Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων μέχρι το 2008 όπου και ανάλαβε την Γενική 
Τεχνική Διεύθυνση του ομίλου WIND-TELLAS (Chief Network Officer). Από τον Ιούνιο του 2010, ο κ 
Κωνσταντέλλος κατέχει την θέση του Chief Commercial Officer στην Εταιρία.  
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Δημήτρης Γοργίας του Γεωργίου :  Με την εξαγορά της hellas online από τον Όμιλο INTRACOM το 2006 ο κ. 
Δημήτρης Γοργίας 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 κ. 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. Εδουάρδος Γκερέκος εντάχθηκε στο δυναμικό της HOL τον Απρίλιο 
του 2008, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διευθυντή προσωπικού της Εταιρίας. 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 εταιρίας. Στη συνέχεια εργάστηκε στη διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Continent Hellas ως HR Mgr υποκαταστημάτων της εταιρίας και από το 2000 ανέλαβε την 
αντίστοιχη θέση στα Κεντρικά Γραφεία της νέας πλέον εταιρίας 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.  

 

Γεώργιος Γιαννέτσος του Αθανασίου: Ο κ. Γεώργιος Γιαννέτσος ανέλαβε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή 
στην hellas online από την 1 Δεκεμβρίου 2009. Ο κ. Γιαννέτσος προέρχεται από τον Όμιλο Intracom Holdings 
όπου εργαζόταν από το 1992 σε διάφορες θέσεις στην Οικονομική Διεύθυνση, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια 
κατείχε τη θέση του Διευθυντή Treasury. Ο κ. Γιαννέτσος είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών από το Πανεπιστήμια Αθηνών και MBA από το Business School of Henley, UK. 

 

Βασίλειος Καλογιάννης του Δημητρίου: Ο κ. Βασίλειος Καλογιάννης ξεκίνησε στην hellas on line τον 
Οκτώβριο του 2008 αναλαμβάνοντας τα τμήματα 2nd level support και Field Service οικιακών πελατών. Από τον 
Απρίλιο του 2009 ανέλαβε τη νέα διεύθυνση Customer Operations. Ο κ. Καλογιάννης ξεκίνησε την καριέρα του 
το 1993 στο Τεχνικό Τμήμα της SITA-EQUANT ως Network Control Engineer. Το 1998 εντάχθηκε στην ομάδα 
υποστήριξης εταιρικών πελατών ως Senior Customer Support Engineer. Από το 2000 έως το 2008 εργάστηκε 
στην Forthnet S.A. Αρχικά ανέλαβε υπεύθυνος του τμήματος υποστήριξης εταιρικών πελατών (1st level and 2nd 
level support) και της ομάδας εγκαταστατών και συντήρησης των Data Centers και CPU rooms της εταιρίας. 
Στην συνέχεια ανέλαβε Logistics Manager και το 2005 Υπεύθυνος Προμηθειών του ομίλου. Τα τελευταία 2 
χρόνια ανέλαβε την οργάνωση του Field Service support για την πανελλαδική υποστήριξη του NGN δικτύου της 
εταιρίας. Ο κ. Καλογιάννης είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρονικού Μηχανικού του ΤΕΙ Πειραιά και Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχ. Υπολογιστών του ΕΜΠ. 

 

Δημήτριος Παπασπύρου του Κωνσταντίνου: Ο κ. Παπασπύρου ανέλαβε τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή 
της Hellas Online από την 1 Αυγούστου 2011. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1999 στην Εταιρία Στοιχημάτων 
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όπου και εργάστηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2000 ως Trading Analyst, ενώ από τον Οκτώβριο του 2000 μέχρι 
και τον Οκτώβριο του 2003 εργάστηκε στην Grant Thornton ως External Auditor. Από τον Οκτώβριο του 2003 
μέχρι και τον Ιούλιο του 2009 εργάστηκε στην EFG Eurobank στο Group Financial Reporting της Τράπεζας. Τον 
Ιούλιο του 2009 εντάχθηκε στο Finance Division της Hellas Online ως Accounting Supervisor. Ο κ. Παπασπύρου 
είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(πρώην ΑΣΟΕΕ). 

 

 

Όλα τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν την ή/και την Ελληνική υπηκοότητα.  
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3.12.1 Δηλώσεις των Μελών των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και των 
Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών  

 

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. Δημήτριος Χρ. Κλώνης είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS.   

 Ο κ. Γεώργιος Αρ. Άννινος είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος του Γραφείου Διοίκησης της INTRACOM 
HOLDINGS. 

 Ο κ. Γλαύκος Π. Περσιάνης είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 
της VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ. 

 Ο κ. Γεώργιος Σπ. Κολιαστάσης είναι Οικονομικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ. 

 Ο κ. Κων/νος Αντωνόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT ΑΕ. 
 Ο κ. Ιωάννης Ε. Καλλέργης ασκεί ατομική δραστηριότητα με αντικείμενο εργασιών την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών επί οικονομικών και φορολογικών θεμάτων. 
 

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

 Ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει οικογενειακό 
δεσμό με τον κ. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη (υιός του), ο οποίος έχει την ιδιότητα του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου  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 

EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος,  

Εκτελεστικό Μέλος 

INTRALOT Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΙΝΤRAKAT Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 

INTRATOUR Πρόεδρος 

ΛΗΝΟΣ Α.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

INTRAPAR S.A. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Μέλος 

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS Πρόεδρος 

INTRACOM IT SERVICES Πρόεδρος 
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ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. Πρόεδρος 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Πρόεδρος 

DB-DATABANK Πρόεδρος 

INTRACOM GROUP USA, INC. Πρόεδρος 

INTRADEVELOPMENT Πρόεδρος 

ΕΕΕΤΠ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΙΤ) Πρόεδρος 

IΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Πρόεδρος 

INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM OPERATIONS LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM TECHNOLOGIES LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM EXPORTS LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

THE EGYPTIAN COMPANY FOR ELECTRONIC SERVICES Διευθυντής 

 

Αντώνιος Ι. Κεραστάρης  
 

 
Εταιρία Συμμετοχή 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος 

 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) Αντιπρόεδρος 

 

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης 

Εταιρία Συμμετοχή 

INTRACOM TELECOM Σύμβουλος 

ΙΝΤΡAΝΕΤ Α.Ε. Σύμβουλος 

DB -DATA BANK Σύμβουλος 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αντιπρόεδρος 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ Α.Ε. Σύμβουλος 

ΛΗΝΟΣ Α.Ε. Σύμβουλος 
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Δημήτριος Χρ. Κλώνης 

EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Αναπληρωτής 

Διευθύνων Σύμβουλος– Εκτελεστικό Μέλος 

INTRALOT Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

INTRAKAT Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 

INTRATOUR Διευθύνων Σύμβουλος 

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 

ΓΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Πρόεδρος 

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS Αντιπρόεδρος 

INTRACOM TELECOM Αντιπρόεδρος 

INTRACOM IT SERVICES Αντιπρόεδρος 

INTRAROM  Αντιπρόεδρος 

INTRAPAR S.A. Αντιπρόεδρος 

INTRADEVELOPMENT Αντιπρόεδρος 

UNIBRAIN  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  Αντιπρόεδρος 

DB DATA BANK Αντιπρόεδρος 

ΙΝ ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Μέλος 

ΑΛΦΑ – ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

INTRACOM GROUP U.S.A., INC Σύμβουλος - Ταμίας 

H.E. & D. S.A. Σύμβουλος 

INTRACOM IT SERVICES Middle East & Africa Σύμβουλος 

ΙΝΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. Σύμβουλος 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Σύμβουλος 

INTRASOFT INTERNATIONAL (BELGIUM) Σύμβουλος 

INTRACOM MIDDLE EAST FZ LLC Σύμβουλος 

INTRACOM BULGARIA S.A. Σύμβουλος 

CONKLIN CORPORATION Σύμβουλος 

INTRACOM ARMENIA LLC Σύμβουλος 

INTRACOM  TELECOM D.O.O. BEOGRAD Σύμβουλος 

INTRACOM TELECOM SOLUTIONS SAUDI ARABIA  Σύμβουλος 

ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Σύμβουλος 

ΕΕΕΤΠ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (AIT) Σύμβουλος 

ΜΟΡΕΑΣ  Α.Ε. Σύμβουλος 

ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε. Σύμβουλος 

INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM TELECOM HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM OPERATIONS LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM TECHNOLOGIES LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM EXPORTS LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 
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INTRACOM TELECOM OPERATIONS LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM TELECOM TECHNOLOGIES LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM (CYPRUS) LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRAKAT INTERNATIONAL LTD Μέλος Συμβουλίου Δ/ντών 

INTRACOM SVYAZ  LLC Σύμβουλος 

E-TELESERV LLC  BELGRADE Σύμβουλος 

 

Γεώργιος Αρ. Άννινος 

EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΙΝΤRACOM HOLDINGS 
Εντεταλμένος Σύμβουλος Γραφείου Διοίκησης- 

Εκτελεστικό Μέλος 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Πρόεδρος 

INTΡΑΝΕΤ Α.Ε. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

INTRACOM TELECOM Σύμβουλος 

INTRADEVELOPMENT Σύμβουλος 

INTRAPAR S.A. Σύμβουλος 

INTΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. Σύμβουλος 

 

Γλαύκος Π. Περσιάνης  

EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

VODAFONE ALBANIA Sh.A. Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου  

 

Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος 

EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Ιντραλότ ΑΕ Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες 
Τυχερών Παιχνιδιών Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος 

Ιντραλότ ΑΕ Διαδραστικά Συστήματα και Υπηρεσίες Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Ανώνυμη Εταιρία Οργάνωσης, Λειτουργίας και Προβολής Στοιχημάτων Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος 

Ιντρακομ Α.Ε. Συμμετοχών Μέλος του Δ.Σ. 

Intralot, Inc. Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Intralot de Chile S.A. Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Intralot Holdings International Ltd. Διευθυντής 

Intralot (Egypt) Ltd. Διευθυντής 

Nika S.A. Πρόεδρος του Δ.Σ. 

The Egyptian Company for Electronic Services Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Gidani (Proprietary) Limited Διευθυντής 

Intralot Italia SpA. Διευθυντής 

Intralot Turkey Entegre Sans Oyunlari Sistemlieri ve Hizmeltleri ve Ticaret 
Anonim Sirketi Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Intralot de Maroc Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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 Ο κ. Φώτης Λ. Κωνσταντέλλος, είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.». 
 Ο κ. Εδουάρδος Σ. Γκερέκος, είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.». 
 Ο κ. Ιωάννης Εμ. Καλλέργης, είναι εταίρος στην ΕΠΕ «ΚΜΠ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» 
 Ο κ. Γεώργιος Σπ. Κολιαστάσης, είναι μέλος του Δ.Σ. της  VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ. 
 

4) Δεν υπήρξαν μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίροι, σε οποιαδήποτε στιγμή των 
πέντε τελευταίων ετών , με τις εξής εξαιρέσεις: 

 Ο κ. Σωκράτης Π. 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:  

 

EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

INTRALOT Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 

INTRACOM TELECOM Πρόεδρος 

INTRASOFT INTERNATIONAL (BELGIUM) Πρόεδρος 

ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. Δ/νων Σύμβουλος 

ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. Πρόεδρος 

Η.Ε.& D.  S.A. Πρόεδρος 

INTRAROM S.A. Πρόεδρος 

INTRACOM MIDDLE EAST FZE (υπό εκκαθάριση) Πρόεδρος 

INTRACOM MIDDLE EAST FZ LLC Πρόεδρος 

CONCLIN CORPORATION Πρόεδρος 

INTRACOM d.o.o. Belgrade Πρόεδρος 

INTRACOM ARMENIA LLC Πρόεδρος 

FLASH A.E Πρόεδρος 

JSC "SITRONICS" Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ Πρόεδρος 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πρόεδρος 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Δ/νων Σύμβουλος 

FORNAX ZRT Πρόεδρος 

A.E. ΔΙΑΟΓΟΣ – SPEECH COMMUNICATIONS Aντιπρόεδρος 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος 

 
 
 Ο κ. Αντώνιος Ι. Κεραστάρης διετέλεσε, εντός της τελευταίας πενταετίας, μέλος του Δ.Σ. των εταιριών 

Γρηγόρης Μικρογεύματα ΑΕΒΕ, Νίκας Συμμετοχών Α.Ε. και ΦΑΡΜΑ ΝΙΚΑΣ Α.Ε..  
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 Ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3, διετέλεσε επίσης, εντός της τελευταίας πενταετίας, Αντιπρόεδρος της HELLAS ON 
LINE. 

 

 Ο κ. Δημήτριος Χρ. 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:  

 
EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

INTRACOM HOLDINGS (πρώην ΙΝΤRACOM) Aντιπρόεδρος 

INTRACOM HOLDINGS 
Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ομίλου  

HELLAS ONLINE Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

INTRACOM TELECOM Μέλος 

UNIBRAIN A.E. Πρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος 

HELLAS ON LINE Σύμβουλος 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΛΑΧΕΙΟ A.E. Πρόεδρος& Δ/νων Σύμβουλος, Aντιπρόεδρος 

INTRAROM S.A. Σύμβουλος 

INTRAPAR S.A. Σύμβουλος 

FORTHnet A.E. Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΑΛΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

(πρώην H.E. & D. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.) 
Πρόεδρος 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε. Aντιπρόεδρος 

INTRASOFT INTERNATIONAL (BELGIUM) Aντιπρόεδρος 

BULFON S.A. Aντιπρόεδρος 

INTRACOM MIDDLE EAST FZE Σύμβουλος 

OMEGA BANK Σύμβουλος 

P.C. CONSULTING, INC Σύμβουλος 

MOLDOVAN LOTTERY Σύμβουλος 

FORNAX ZRT Σύμβουλος 
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 Ο κ. Γεώργιος Αρ. Άννινος πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην 

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

EΤΑΙΡΙΑ Ιδιότητα 

INTRAΚΑΤ Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

UNIBRAIN A.E. Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

HELLAS ON LINE Σύμβουλος 

FLASH A.E. Aντιπρόεδρος 

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:  

 

EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Διαχείρισης και Λειτουργίας Στιγμιαίου 
Λαχείου 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

Intradevelopment Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης 
Ακινήτων 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Intramultimedia Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Άλλων Εταιριών, 
Διάθεση Έργων Ήχου και Εικόνας Α.Ε. 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Intralot de Peru SAC Πρόεδρος του Δ.Σ. 

IM Loteria Moldovei SA Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Yugolot Ltd Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Intralot Nederland BV Διευθυντής 

Lotrom S.A. Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 Ο κ. Ιωάννης Εμ. Καλλέργης, διετέλεσε εντός της τελευταίας πενταετίας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας 

ΙΝΦΟΤΑΞ Α.Ε. . 
 Ο κ. Αργύρης Αν. Διαμαντής, διετέλεσε  εντός της τελευταίας πενταετίας, Διευθύνων Σύμβουλος της 

εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»  
 Ο κ. Γλαύκος Π. Περσιάνης πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην 

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

EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

PEPSICO POLAND Πρόεδρος Δ.Σ. 

FRITOLAY POLAND  Πρόεδρος Δ.Σ. 
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 Ο κ. Γεώργιος Σπ. Κολιαστάσης πέραν της συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται 

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

EΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

DATA HOLDINGS Α.Ε. (έχει απορροφηθεί από την Vodafone – Πάναφον) Μέλος ΔΣ 
ΖΕΛΙΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΒΕ Μέλος ΔΣ 
COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕΒΕ Μέλος ΔΣ 

ΠΑΠΙΣΤΑΣ Α.Ε. Μέλος ΔΣ 

VODAFONE ALBANIA Sh.A Μέλος εποπτικού συμβουλίου 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ  
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Μέλος ΔΣ 

MISKO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. Μέλος ΔΣ 

BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Διαχειριστής 
 

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, με την εξής επιφύλαξη: 

 Ο κ. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με 
την επωνυμία «Intramultimedia Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Άλλων Εταιριών, Διάθεση Έργων 
Ήχου και Εικόνας ΑΕ» η οποία, κατόπιν θέσης της σε εκκαθάριση με απόφαση της από 29.06.2002 
Τ.Γ.Σ. των μετόχων της και έγκρισης του από 30.06.2009 Ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης από την 
από 20.11.2009 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της, διεγράφη από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 
08.01.2010. 

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, 
εξαιρουμένου του διορισμού των κ.κ. Γλ. Περσιάνη και Γ. Κολιαστάση, ως αποτέλεσμα της από 02.10.2009 
εξωεταιρικής συμφωνίας μετόχων (shareholders agreement) μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας Intracom 
Holdings, Vodafone - Πάναφον ΑΕΕΤ και World Equities Investments Holdings S.A., δυνάμει της οποίας η 
Vodafone απέκτησε το δικαίωμα να διορίζει απευθείας  μέλη του Δ.Σ.  (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19  
του Καταστατικού της Εταιρίας) 
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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 το τελευταίο έτος δεν απέκτησαν, ούτε κατέχουν μετοχές (ή δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών) της 
Εταιρίας εξαιρουμένου του κ.  Δ. Κλώνη (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας), ο οποίος 
κατέχει 30.000 μετοχές της Εταιρίας  που απέκτησε  πριν από την 01.01.2010. 

 

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. 
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3.12.2 Αμοιβές και Οφέλη  

Οι συνολικές αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών τόσο από τη HOL, όσο και 
από τη θυγατρική της «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.», για τη χρήση 2010, στις οποίες περιλαμβάνονται μισθοί 
και λοιπές βραχυχρόνιες παροχές, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Όνομα Ιδιότητα 

Συνολικές 
ετήσιες 
καθαρές 
αποδοχές  

2010 

 

Καθαρές 
αμοιβές 
ΔΣ  2010 

Λοιπές 
Καθαρές 
αμοιβές, 

Bonus 

Δωρεάν 

Μετοχές*
(σε 

Ευρώ) 

Ασφαλιστικές 
εισφορές για 
ιδιωτική 
ασφάλιση 

(συνταξιοδοτικό 
και υγείας)  2010 

 

Προβλέψεις 
για 

αποζημίωση 
προσωπικού 
31.12. 2010 

 

Αυτοκίνητο 
Κινητό 
Τηλέφ. 

(σε Ευρώ)          

Σωκράτης 
Κόκκαλης  Πρόεδρος Δ.Σ.   

  
  

  

Δημήτριος 
Κλώνης  

Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ.         

Αντώνιος 
Κεραστάρης 

Διευθύνων 
Σύμβουλος 144.329,48     107.000   

33.663,29 
 8.559,58  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κωνσταντίνος 

Κόκκαλης 

Αναπληρωτής 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

 101.059,16       22.028,73   3.286,41  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γλαύκος 

Περσιάνης *** 
 Μέλος Δ.Σ. 

        

Γεώργιος 
Άννινος** Μέλος Δ.Σ. 

        

Γεώργιος 
Κολιαστάσης  Μέλος Δ.Σ. 

        

Κωνσταντίνος 
Αντωνόπουλος Μέλος Δ.Σ. 

        

Ιωάννης 
Καλλέργης Μέλος Δ.Σ. 

        

Δημήτριος 
Γοργίας 

Διευθυντής 
Ανάπτυξης & 
Λειτουργίας 
Δικτύου 

 107.810,93    
 
 

20.000  
 39.758,01   63.506,40  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αργύριος 
Διαμαντής 

Διευθυντής 
Σχεδιασμού  & 
Λειτουργίας 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων  

 109.762,28    
 
 

20.000  
 41.280,96  74.708,92  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Φώτης 
Κωνσταντέλλος 

Γενικός 
Εμπορικός 
Διευθυντής  

64.850,54      7.046,18   4.120,56   ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εδουάρδος 
Γκερέκος 

Διευθυντής 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 81.948,92      19.391,30  5.054,69 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γεώργιος 
Γιαννέτσος 

Οικονομικός 
Διευθυντής  77.531,24      

23.175  
 8.635,73   43.362,67  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Βασίλειος 
Καλογιάννης  

Διευθυντής 
Εξυπηρέτησης 

Πελατών 
 72.943,16      12.853,63   5.347,40  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Δημήτριος 
Παπασπύρου 

**** 
Εσωτερικός 
Ελεγκτής 

33.030,59  582,26  
 

2.948,37 
 

3.266,00 ΟΧΙ ΝΑΙ 

* Αφορούν μετοχές της INTRACOM HOLDINGS 

**Την 16.03.2011 εκλέχθηκε ο κ. Γ.Άννινος, ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του από 
31.01.2011 παραιτηθέντος κ. Κων. Δημητριάδη ο οποίος δεν είχε λάβει αμοιβές στη χρήση 2010. 
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***Την 11.05.2011 ο κ. Γλαύκος Περσιάνης αντικατέστησε τον κ. Νικόλαο Σοφοκλέους ο οποίος δεν είχε λάβει αμοιβές στη χρήση 
2010.****Ο κ. Δημήτριος Παπασπύρου ο οποίος αντικατέστησε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης τον κ. Λεωνίδα Τσουβαλάκη 
αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή, απασχολήθηκε κατά το 2010  στην Εταιρία σε άλλη θέση και έλαβε τις ανωτέρω 
αποδοχές.  Ο κος Λεωνίδας Τσουβαλάκης  έλαβε συνολικές ετήσιες καθαρές αποδοχές για το  2010 ύψους  € 21.627,41. 

 

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν σήμερα συμβάσεις εργασίας των μελών των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της, περιλαμβανομένης της σύμβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή, οι οποίες 
προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους, εξαιρουμένης της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου 
της Εταιρίας κ. Αντωνίου Κεραστάρη, που προβλέπει την καταβολή αυξημένης επιπρόσθετης αποζημίωσής του 
σε περίπτωση λήξης/καταγγελίας από την Εταιρία χωρίς υπαιτιότητά του, ύψους € 196χιλ...  

 

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  

Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3016/2002, σε «εκτελεστικά» μέλη, 
επιφορτισμένα με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας και σε «μη εκτελεστικά» μέλη, που απασχολούνται με 
την προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων, μέσω της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη δι' αυτού 
συλλογική λήψη αποφάσεων. Επίσης, το Διοικητικού Συμβούλιο πρέπει ν’ απαρτίζεται κατά το 1/3 από μη 
εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

 

Εκτελεστικά μέλη του παρόντος Δ.Σ. της Εταιρίας είναι οι κ.κ. :  

Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος, 

Δημήτριος Χρ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος  

Αντώνιος Ι. Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος,  

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Γεώργιος Αρ. Άννινος, Σύμβουλος 

Οι κ.κ. Γλαύκος Π. Περσιάνης και Γεώργιος Σπ. Κολιαστάσης ορίσθηκαν ως μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.. 

 

Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος και Ιωάννης Εμ. Καλλέργης ορίσθηκαν με απόφαση της από 16.03.2010 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. 

 

Η Εταιρία έχει συμμορφωθεί με το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν.3016/2002, 
Ν3693/2008 και Ν.3873/2010.  Επίσης, η Εταιρία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος είναι 
σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία και εγκρίθηκε από το  Διοικητικό  Συμβούλιο της Εταιρίας στην από 
14.12.2001 συνεδρίασή του και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με άλλες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
στις 31.3.2008, 22.7.2008 και  26.8.2011.   

 

 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συνιστά αυτόνομη  και αυτοτελή Υπηρεσία της Εταιρίας, η οποία  εντάσσεται 
οργανικά και αναφέρεται απ΄ ευθείας και εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξειδικευμένες περιπτώσεις 
(με σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου) 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 πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως 
εσωτερικοί ελεγκτές Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του 
εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη 
υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Επίσης κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, 
αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
υπηρεσία αυτής. Για τη διευκόλυνση του έργου του, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να συνεργάζονται και να του 
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παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία, η δε διοίκηση της Εταιρίας οφείλει να του παρέχει κάθε αναγκαίο προς 
τούτο μέσο. 

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 εν γένει εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικό 
πλαίσιο 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 εφαρμογή και τήρηση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της 
Εταιρίας του Καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα 
της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών. 

 

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 της Υπηρεσίας 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. 

(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 Εταιρίας 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 προς τα μέλη της διοικήσεως 
αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. 
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(δ) Τον έλεγχο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε  παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των σχέσεων της Εταιρίας με εταιρίες, 
στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Δ.Σ. ή μέτοχοι της Εταιρίας. 

(ε) Τον έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων της Εταιρίας 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 διευθυντικών στελεχών  με τα 
συμφέροντα αυτής, τις οποίες διαπιστώνει.   

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε 
πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό 
τρόπο το έργο παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου που αυτές ασκούν. 

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. 

 

Υπεύθυνος αυτής της Υπηρεσίας είναι ο κ. Δημήτριος Παπασπύρου. 

 

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 δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά Μέλη και ένα 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη  επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.  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 Επιτροπής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας  κάθε δύο χρόνια και 
μπορούν, μετά τη λήξη της θητείας τους, να επανεκλεγούν. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όμως τέσσερις φορές το χρόνο, 
μετά από Πρόσκληση του Προέδρου της, ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. Τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο συναντά τον Τακτικό ελεγκτή της Εταιρίας, χωρίς την παρουσία των μελών της διοίκησης. 

Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου  είναι: 

α) Η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρίας και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καθώς 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 στο Δ.Σ. για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών, η παρακολούθηση της 
διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η παρακολούθηση της πορείας του ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων, 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 επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της 
αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην εταιρία 
τυχόν άλλων υπηρεσιών από τον εξωτερικό ελεγκτή. 
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δ) Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ του Δ.Σ., της Διοίκησης, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
και των εξωτερικών ελεγκτών για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. 

 

Στην Εταιρία λειτουργεί 3μελής Επιτροπή Ελέγχου, ως μέλη της οποίας εξελέγησαν κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 από την από 16.03.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας οι 
κ.κ. Γ. Κολιαστάσης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Κ. Αντωνόπουλος και Ι. Καλλέργης, Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά 
Μέλη Δ.Σ..  

 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων 

 

Η Υπηρεσία 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 Εταιρίας. 

Ειδικότερα, η Υπηρεσία 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), έκδοση επ’ ονόματι των μετόχων της Εταιρίας βεβαιώσεων 
για φορολογική χρήση. 

(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. 

Επίσης, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων : 

- φροντίζει ώστε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας να διανέμεται στους 
παριστάμενους μετόχους η Ετήσια Οικονομική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν.3556/2007 
καθώς και να αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε έντυπη 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). 

- έχει την αρμοδιότητα της σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία τήρησης και ενημέρωσης του μετοχολογίου 
της Εταιρίας και για το σκοπό αυτό έχει την ευθύνη επικοινωνίας με την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.). 

- εξυπηρετεί τους μετόχους επί παντός θέματος που σχετίζεται με την μετοχική τους ιδιότητα και την κατοχή 
τίτλων της Εταιρίας. συμπεριλαμβανομένης της κληρονομικής διαδοχής σε περίπτωση θανάτου μετόχου της 
Εταιρίας. 

 

 

Υπηρεσία  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, στους 
μετόχους, στο επενδυτικό κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά περίπτωση.  
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3.14 ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ   

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε με  την από 12.04.2000 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
των Μετόχων της Εταιρίας μέχρι την 31.12.2100.  

 

Έδρα της Εταιρίας με απόφαση της από 21.04.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, 
ορίσθηκε ο Δήμος Αθηναίων. 

 
Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχονται διατάξεις που παρεκκλίνουν των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 ως 
σήμερα ισχύει. 
 

Ο σκοπός  της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι ο 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. 

(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 Εταιρία, 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 Εταιρία 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 
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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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας, η Εταιρία 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 9 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. 
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

  

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:  

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

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 των 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 αρμοδιότητες 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. 
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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 εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία 
που κατέχει το 100% των μετοχών της.  

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. 

 

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 δεν 
υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με 
απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 5 του 
Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 8 εκ των 9 Μελών (ή ισοδύναμη 
αναλογία Μελών, εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξηθεί άνω των 9 Συμβούλων), η 
οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη θετική ψήφο τουλάχιστον ενός (1) Διορισμένου Συμβούλου από την εκ των 
μετόχων, Vodafone, να 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 εταιρίας 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 πλειοψηφίας 
και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. 

 

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  το αργότερο 
εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη 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, 
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ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 26 
του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) 
τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ  είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Στις 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 συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί 
απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη 
ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να εμφανίζονται ως μέτοχοι στα 
αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο 
τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα 
αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι 
κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η 
σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει 
στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές 
προϋποθέσεις. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 
έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή 
η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 
τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας 
θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του 
μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του 
άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.  

 

Ο μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω 
αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν 
στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος 
κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο 
περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές 
που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί 
για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.  

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την 
αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 
αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση 
συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:  

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία 
ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,  

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον 
έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον 
έλεγχο της Εταιρίας,  

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,  

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις (α) έως (γ).  
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Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με 
τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης.  

  

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 εταιρία το αργότερο μέχρι την έναρξη 
της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του 
ψηφίζοντος μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. 

 

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρία τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 
Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της 
γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: 

α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, 

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της 
πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της 
εταιρίας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών), 

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, 

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει 
προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και 
τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρία, 

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου 
και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω 
έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. 

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρία ε-
πισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα απο-
στέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί. 

 

Ελεγκτές 

 

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για την έγκριση 
των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, 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 Εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα  με τα 
ανωτέρω εάν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό 
Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. 
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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 Εταιρία. 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 τις μετοχές  

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές Ονομαστικές [ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 3301/09.06.1998], αδιαίρετες, εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και άυλες, 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 τη 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 Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν) και τροποποίηση του σχετικού 
άρθρου (6) του Καταστατικού της Εταιρίας. 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του α. 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως τροποποιηθέν δυνάμει 
της από 28.06.2011 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας σήμερα ισχύει, 
(Υπ.αρ. Κ2-6774/21-7-2011 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), 
προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσεως προνομιούχων μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου ή μη, μετατρέψιμες ή μη 
σε κοινές, τα προνόμια δε των δυνάμενων ως άνω εκδοθησόμενων μετοχών συνίστανται στα προβλεπόμενα εκ 
του νόμου, όπως αυτά ορίζονται στο α. 3 του κ.ν. 2190/1920. Σημειώνεται ότι, πλην της ανωτέρω 
προβλεπόμενης καταστατικής δυνατότητας, η Εταιρία δεν έχει προχωρήσει έως σήμερα σε καμία περαιτέρω 
ενέργεια για την έκδοση προνομιούχων μετοχών. 

 

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη 
Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής 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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Γενικά 

Δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις της ιδρυτικής πράξης, του Καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή 
του Εσωτερικού Κανονισμού της Εκδότριας που απαιτούνται για τη μεταβολή των δικαιωμάτων των μετόχων, 
και  είναι αυστηρότεροι απ’ ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

Δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις της ιδρυτικής πράξης, του Καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή 
του εσωτερικού κανονισμού της Εκδότριας, η εφαρμογή των οποίων ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή 
να παρεμποδίσει οποιαδήποτε αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας.  

Δεν υφίσταται διατάξεις της ιδρυτικής πράξης, του Καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του 
εσωτερικού κανονισμού του εκδότη που να καθορίζουν το όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συμμετοχή 
πρέπει να γνωστοποιείται. 

Οι μεταβολές στο επίπεδο του κεφαλαίου οι οποίες διέπονται από το Καταστατικό, τη διοικητική πράξη 
σύστασης ή τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας δεν είναι αυστηρότεροι απ’ ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα 
νομοθεσία. 
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3.15 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 30.6.2011 ανερχόταν στο ποσό των € 46.663.521 
διαιρούμενο σε 155.545.070 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.  

 

Στην από 21.12.2010 συνεδρίασή της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού  € 9.332.704,20 με την έκδοση έως 31.109.014 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας  € 0,30. 

 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της ως άνω αύξησης, θα 
ανέλθει στο ποσό των €55.996.225,20, διαιρούμενο σε 186.654.084 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας € 0,30, η καθεμία.  

 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που να εκκρεμεί, πλην 
της παρούσας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία έως σήμερα, έχει ως ακολούθως: 
 
 Με την από 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 ανήλθε 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.  
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 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 Εταιρίας 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. 

 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 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 ανήλθε, 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 

 Με απόφαση της από 29.06.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το εξ εκατόν 
επτά εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι 
λεπτών του ευρώ (€ 107.753.847,20) μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των πενήντα 
εκατομμυρίων επτακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών ( € 
50.707.692,80), προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών εις νέον με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε 
μετοχής κατά  € 0,40, δηλαδή από € 0,85 ευρώ σε  € 0,45 ευρώ.  
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον σε πενήντα επτά εκατομμύρια 
σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (57.046.154,40), διαιρούμενο 
σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο 
(126.769.232) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,45 η καθεμία. 

 Με απόφαση της από 16.12.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το ως άνω εκ 
πενήντα επτά εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα 
λεπτών (€ 57.046.154,40) μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα δύο 
εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 
42.502.690,40) : 
α) με την εισφορά του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών (DSL) υπηρεσιών της Ανώνυμης Εταιρίας 
με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και 
το διακριτικό τίτλο “Vodafone-Panafon” και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων εξήντα τριών 
χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (€ 41.063.204,79) και 
β) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τον λογαριασμό «Διαφορές από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο», κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων 
ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (€ 1.439.485,61),  
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με ορισμό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από 0,45 ευρώ, σε 0,64 ευρώ η καθεμία και 
την έκδοση είκοσι οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ 
(28.775.838) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ η κάθε μια. 
Εκ της ως άνω αύξησης των 42.502.690,40 ευρώ, ποσό 24.086.154,08 ευρώ αντιστοιχεί στην αύξηση 
της ονομαστικής αξίας των ήδη κυκλοφορουσών 126.769.232 μετοχών της Εταιρίας από 0,45 σε 0,64 
ευρώ (126.769.232 μετ. Χ € 0,19) και ποσό 18.416.536,32 ευρώ αντιστοιχεί στην έκδοση 28.775.838 
νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ η καθεμία.  
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων 
πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 
99.548.844,80), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε 
χιλιάδες εβδομήντα (155.545.070) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ η κάθε 
μία. 

 Με απόφαση της από 22.06.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το ως άνω εξ 
ενενήντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 99.548.844,80) μετοχικό κεφάλαιο αυτής, μειώθηκε κατά πενήντα δύο 
εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά του 
ευρώ (€ 52.885.323,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των τριάντα 
τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,34), ήτοι από εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,64) η καθεμία, σε 
τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) η καθεμία, προς συμψηφισμό ζημιών εις νέον. 
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων 
εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ (€ 46.663.521), διαιρούμενο σε εκατόν 
πενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα (155.545.070) Κοινές 
Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30), η κάθε μία. 
 

 Στην από 21.12.2010 συνεδρίασή της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 
αποφάσισε  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής έως του ποσού των € 9.332.704,20 με 
καταβολή μετρητών και έκδοση έως 31.109.014 νέων Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου 
μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των, κατά τον χρόνο της 
έκδοσης μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 - 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σε αναλογία 1 νέα μετοχή 
προς 5 παλαιές. 

 
Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α Κ.Ν. 
2190/20, το δε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για 
την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/20, το άρθρο του Καταστατικού 
περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη 
μερική κάλυψη. 

 
Ειδικά ως προς την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
καθορίσει αυτό με μεταγενέστερη απόφασή του την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί 
το ένα έτος από την ημερομηνία της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, η εν λόγω δε τιμή δύναται να είναι 
ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η 
διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής θα πιστωθεί στο 
λογαριασμό «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».  
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Το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 28.9.2011 συνεδρίασή του αποφάσισε τον καθορισμό της Τιμής 
Διάθεσης των Νέων Μετοχών σε € 1,15 ανά μετοχή. Κατά συνέπεια το σύνολο των κεφαλαίων που 
δύναται να αντληθούν από την αύξηση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθει στο ποσό 
των € 35.775.366,10. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής, 
ήτοι ποσό έως  € 26.442.661,90, θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας 
αύξησης, θα ανέρχεται στο ποσό των €55.996.225,20, διαιρούμενο σε 186.654.084 Κοινές 
Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30, η καθεμία. 

 
Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Ημερ/νία 
Γενικής 
Συνέλευσης 

Αριθμός ΦΕΚ & 
Ημερομηνία 

Αύξηση/(Μείωσ
η) 

Τρόπος κάλυψης Συνολικό 
μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ονομ/κή αξία 
μετοχής σε 
Δρχ./€ 

Αριθμός 
νέων 

μετοχών 

Σύνολο 
μετοχών 

Απόφ. Γ.Σ. 
21.04.2008 

2710/9-5-2008 € 76.015.385,40 Απορρόφηση μτχ 
κεφαλ. HOL (€ 
75.800.000) και 
κεφαλαιοποίηση € 
215.385,40 

80.815.385,40 € 0,85 € 83.076.924 95.076.924 

Αποφ. Γ.Σ. 
12.12.2008 

14206/30.12.2008 € 26.938.461,80 Καταβολή μετρητών 107.753.847,20 € 0,85 € 31.692.308 126.769.232 

Αποφ. 
29.06.2009 

8677/17.07.2009 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς 
συμψηφισμό ζημιών κατά 50.707.692,80  
με  μείωση της ονομ. αξίας κατά 0,40 € 

57.046.154,40 € 0,45 € - 126.769.232 

Αποφ. Γ.Σ.  

16.12.2009 

14811/2009 €  

42.502.690,40 

Απορρόφηση του 
κλάδου της 
Vodafone λογιστικής 
αξίας € 
41.063.204,79 & 
κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικού 
«Διαφορές από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο» € 
1.439.485,61 με 
ορισμό της ονομ. 
αξίας από 0,45€ σε 
0,64€ 

99.548.844,80 € 0,64 € 28.775.838 155.545.070 

Αποφ. Γ.Σ. 

22.06.2010 

7539/2010 €  

52.885.323,80 

Μείωση 
ονομαστικής αξίας 
κατά 0,34€ 

46.663.521 € 0,30€  - 155.545.070 

Αποφ. Γ.Σ. 

21.12.2010 

147242010 €  

9. 9.332.704,20 

Καταβολή μετρητών  55.996.225,20 € 0,30€ 31.109.014 186.654.084 
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3.16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑ\ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2011 έως την ημερομηνία του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου πλην της από 9.9.2011 συνεδρίασης  του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά την 
οποία αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής της κατά 100% 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 
1297/72. Ως ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.6.2011. Από την εν λόγω 
συγχώνευση δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της ΗΟL καθόσον η απορροφώσα κατέχει το σύνολο του μετοχικού 
κεφαλαίου της απορροφώμενης.  Η πραγματοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των 
αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών. 

3.17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ  

Οι σημαντικότερες τάσεις που αφορούν στον Όμιλο από τη λήξη της περιόδου 30.6.2011 έως και σήμερα έχουν 
ως εξής: 

Η αυξητική τάση του κύκλου εργασιών που παρουσιάστηκε στο α΄εξάμηνο του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, φαίνεται να συνεχίζεται και στην παρούσα φάση, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
του πελατολογίου και της δραστηριότητας της Εταιρίας, ενώ οι τιμές πώλησης παροχής υπηρεσιών 
διατηρούνται στα ίδια επίπεδα. 

Παράλληλα, το κόστος του Ομίλου εμφανίζεται αυξημένο λόγω της αύξησης του πελατολογίου και της 
δραστηριότητας της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω κόστος αφορά σε τηλεπικοινωνιακά κόστη, επισκευές 
και συντηρήσεις, αμοιβές και έξοδα προσωπικού κ.α.. 

Σε αντίθεση με την αύξηση του κύκλου εργασιών το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων εμφανίζεται μειωμένο 
κυρίως λόγω της συνεχούς βελτίωσης των εισπρακτικών μηχανισμών του Ομίλου. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις 
(προμηθευτές κεφαλαιουχικών δαπανών και λειτουργικών εξόδων) του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένες. 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας δεν υπάρχει κάποια γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή 
γεγονός που ευλόγως να αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρίας για την τρέχουσα 
χρήση. Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προοπτικές της Εταιρίας, θετικά ή αρνητικά, 
αναλύονται στο κεφάλαιο 2 «Παράγοντες Κινδύνων». 
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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 νόμων 3016/2002, 3340/2005, 3401/2005,  3371/2005 και 3556/2007, ως σήμερα 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 για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της 
λειτουργίας αυτών υπό συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς και υπό το πρίσμα της ταυτόχρονης διασφάλισης των 
δικαιωμάτων και συμφερόντων των χρηστών. Το κανονιστικό αυτό πλαίσιο  αποτελείτο από έξι (6) Οδηγίες, 
ήτοι: 

 (i) την Οδηγία για την Πρόσβαση (Οδηγία 2002/19/EΚ), (ii) την Οδηγία για την Αδειοδότηση (Οδηγία 
2002/20/EΚ) (iii) την Οδηγία - Πλαίσιο (Οδηγία 2002/21/EΚ), (iv) την Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας (Οδηγία 
2002/22/EΚ), (v) την Οδηγία για τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (Οδηγία 2002/77/EΚ) και (vi) την Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (Οδηγία 2002/58/ΕΚ), καλούμενες από κοινού «η Οδηγία – Πλαίσιο και οι ειδικές οδηγίες». 

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

 
Τον Ιούνιο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  υπέβαλε τα αρχικά πορίσματα της αναφορικά με την ανασκόπηση 
του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  
Με βάση τα αρχικά αυτά ευρήματα πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο την ανάγκη 
μεταρρύθμισης του πλαισίου κανονιστικών  ρυθμίσεων, καθώς, μεταξύ άλλων, η συνεχιζόμενη έλλειψη  
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών κρίθηκε ως η πλέον σημαντική πτυχή που έχρηζε 
μεταρρυθμίσεως.  
 
Η ανωτέρω διαδικασία  κατέληξε στα εξής: 
(i) στην έκδοση της Σύστασης της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 (2007/879/ΕΚ) σύμφωνα με την οποία οι 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μειώθηκαν σε αριθμό από 
δεκαοκτώ (18) σε επτά (7),  
(ii)  στην τροποποίηση της ανωτέρω Οδηγίας – Πλαίσιο και του συνόλου των ανωτέρω ειδικών οδηγιών (πλην 
της Οδηγίας 2002/77/EΚ περί ανταγωνισμού) με την έκδοση (στις 25 Νοεμβρίου 2009) των Οδηγιών 
2009/136/ΕΚ και  2009/140/ΕΚ, και  
(iii) στην έκδοση του  Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας. 
 
Τα κράτη μέλη  οφείλουν να έχουν θεσπίσει και δημοσιεύσει έως στις 25 Μαΐου 2011 τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις ανωτέρω οδηγίες, υποχρεούνται 
δε σε εφαρμογή τους από τις 26 Μαΐου 2011. Έως σήμερα η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει σε συμμόρφωση του 
εθνικού δικαίου προς τις ανωτέρω οδηγίες, ενώ ο ανωτέρω (ΕΚ)  1211/2009 Κανονισμός έχει απευθείας 
εφαρμογή στα κράτη – μέλη.    
 
Τέλος, ο συσταθείς με τον ανωτέρω κανονισμό BEREC αντικατέστησε την έως τότε υφιστάμενη Ομάδα των 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (ERG)  και λειτουργεί εφεξής ως το αποκλειστικό φόρουμ συνεργασίας μεταξύ 
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των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (ΕΡΑ) των κρατών μελών και μεταξύ των ΕΡΑ και της Επιτροπής, κατά την 
άσκηση του πλήρους φάσματος των αρμοδιοτήτων τους, βάσει του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου. Κύριος 
στόχος του νέου ευρωπαϊκού φορέα είναι η συνέχιση του έργου της ERG, η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 
των ΕΡΑ και μεταξύ των ΕΡΑ και της Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή σε όλα τα 
κράτη μέλη του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. 
 

Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο  

Ο ισχύον νόμος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών (του 2006)  

Στην Ελλάδα το ανωτέρω Νέο Θεσμικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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  ενίσχυσε τις 
αρμοδιότητες του Υπουργού Επικοινωνιών (νυν Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) σε ορισμένους 
τομείς των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης, η εκ των ανωτέρω αναφερόμενων Οδηγία 
2002/58/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ημεδαπό δίκαιο με τον το Ν. 3471/2006. 

Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία αποτελεί τον 
Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία 
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και 
(β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω 
αγορές. Η ΕΕΤΤ αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή και αποτελείται από 9 μέλη με 4ετή θητεία. Μεταξύ άλλων, 
η ΕΕΤΤ έχει την αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών μέτρων ή ποινών 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 των 
διατάξεων του Νόμου περιλαμβάνουν διοικητικά μέτρα, όπως την αναστολή ή ανάκληση της άδειας ή του 
δικαιώματος χρήσης αριθμού και φάσματος και διοικητικά πρόστιμα έως και €2.0 εκατομμυρίων. Η παράβαση 
των διατάξεων του Νόμου επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.  Η ΕΕΤΤ παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες 
δικαστικές αρχές, και τέλος μπορεί να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις όπως προβλέπεται στην ελληνική 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού και ειδικότερα στο  ν.703/1977, όπως αυτός ισχύει.  

Ο Νόμος  διεύρυνε το δικαστικό έλεγχο επί των αποφάσεων της ΕΕΤΤ υπό την έννοια  ότι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ δύνανται να προσβληθούν ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
τόσο για λόγους νομιμότητας, όσο και για λόγους ουσίας. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Εφετείο  δύναται να 
επέμβει μειώνοντας ή μετατρέποντας τα διοικητικά μέτρα που αποφάσισε να λάβει η ΕΕΤΤ. Εντούτοις 
επισημαίνεται  ότι, η διάταξη του άρθρου 67 του ν. 3431/2006, με την οποία προβλέφθηκε ότι κάθε απόφαση της 
ΕΕΤΤ, ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, κρίθηκε 
αντισυνταγματική με την υπ΄αρ. 3919/2010 απόφαση του  Συμβουλίου της Επικρατείας (σε Ολομέλεια) με το 
αιτιολογικό ότι η άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας σε διαφορές που ανακύπτουν από ευθεία προσβολή 
κανονιστικών πράξεων αντίκειται στο άρθρο 43 του Συντάγματος και την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, 
εφόσον επιτρέπει στο δικαστή τη μεταρρύθμιση των πράξεων, δηλαδή τη θέσπιση νέας κανονιστικής πράξης, 
για την οποία όμως αρμόδια είναι μόνον τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. 

Ο Νόμος διευκόλυνε τη χορήγηση διαφορετικών αδειών στον ίδιο πάροχο. Οι  υφιστάμενες 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.  Εάν η ΕΕΤΤ θεωρήσει ότι ένας συγκεκριμένος 
τομέας της αγοράς δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστικός, επιβάλλει, κατόπιν ανάλυσης της αγοράς και σύμφωνα 
με τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ, 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 
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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 συναλλάσσονται με τους πελάτες τους, με πλέον 
χαρακτηριστική τη θέσπιση, αφενός, του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών στους Καταναλωτές (απόφαση ΕΕΤΤ 488/82/2008) και, αφετέρου, του Κώδικα Δεοντολογίας για 
την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Απόφαση ΕΕΤΤ 451/010/2007, 531/67/2009 και 
578/29/2010).  

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 και τον 
Κανονισμό Πρόσβασης και Διασύνδεσης (ΑΠ ΕΕΤΤ 506/37/2009), 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 που 
αφορούν στον Ορισμό των Αγορών Χονδρικής Διασύνδεσης Δημοσίων Σταθερών Δικτύων, τον Καθορισμό 
Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών) 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 

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 και διαθέτουν πληροφορίες για αριθμούς έκτακτης ανάγκης και να 
διευκολύνουν τη λειτουργία κλήσεων προς αυτούς τους αριθμούς. Ειδικότερα, η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών υφίσταται για τον κωδικό αριθμό 112 (ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης), ενώ ως προς τους 
λοιπούς κωδικούς αριθμούς (100, 121, 199 κ.λπ.) υφίσταται υποχρέωση δρομολόγησης, 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 
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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 των θεμάτων  ανταγωνισμού που ανακύπτουν,  κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων η πρώτη, και εν γένει η δεύτερη. 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 ή να παραπέμπει σε  
αυτή το θέμα. 
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3.19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL για τη χρήση 2008 οι οποίες έχουν συνταχθεί 
βάσει των Δ.Π.Χ.Α και ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της 
ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση 
Ελέγχου, είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr 

 

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL για τη χρήση 2009 με τις συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α και ελέγχθηκαν από 
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου, είναι 
διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.hol.gr 

 

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της HOL για τη χρήση 2010 με τις συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α  και ελέγχθηκαν από 
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), της ελεγκτικής εταιρίας 
«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου, είναι 
διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.hol.gr 

 

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της HOL για την περίοδο που έληξε  στις 
30.6.2011 οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 
38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», μαζί με την αντίστοιχη 
Έκθεση Ελέγχου, είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Αδριανείου 2 και Παπαδά, 115 25 Αθήνα, και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hol.gr 

 

Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στη 
συγκεκριμένη διεύθυνση (http://www.hol.gr) δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.    

 

3.20 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, στα γραφεία της Εταιρίας, 
Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25, Αθήνα: 

 Το Καταστατικό της Εταιρίας. 
 Το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 21.12.2010 που αποφάσισε την 

παρούσα Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.  
 Οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2009 και την 

31.12.2010.  
 Το πρακτικό  του Διοικητικού Συμβουλίου της 28/9/2011 που αποφάσισε την τιμή διάθεσης. 
 Το από 21.10.2011 Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή («Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικηγορική 

Εταιρεία», Βεντήρη 5, Αθήνα, Τ.Κ. 11528, τηλ 210 3615544).  
 H από 14.10.2011 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας σχετικά με τις εκκρεμοδικίες του 

Ομίλου. 
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44..  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

 

4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4.1.1 Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης  

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι κατά την άποψή της το κεφάλαιο κίνησης βάσει των λειτουργικών 
ταμειακών ροών της δεν επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα 
μήνες καθώς η κάλυψη των αναγκών αυτών βασίζεται σε μία σειρά παραγόντων που δεν εξαρτώνται μόνο από 
την Εταιρία. Το ποσό του ελλείμματος για τους επόμενους 12 μήνες εκτιμάται σήμερα σε € 25 εκατ.. Η Εταιρία 
βάσει του επιχειρηματικού της πλάνου εκτιμά ότι θα καλύψει τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κατά τους 
επόμενους 12 μήνες μέσω: 

1. της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εκ των αντληθέντων κεφαλαίων της οποίας € 4,7 εκατ.  
προορίζονται για κεφάλαιο κίνησης 

2. της αναμενόμενης είσπραξης χρεωστικού ΦΠΑ, συνολικού ύψους € 19 εκατ. περίπου (έχει κατατεθεί η 
σχετική αίτηση από το 2008 και είναι σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία) 

3. της αναμενόμενης είσπραξης απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους € 3,1 εκατ. περίπου. 
 

Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 1 σημείο σημειώνεται ότι ο βασικός μέτοχος INTRACOM HOLDINGS έχει δηλώσει ότι 
κατά την παρούσα αύξηση προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στη HOL και προς τούτο έχει 
προκαταβάλει εντός του 2010 ποσό ύψους €12 εκατ. ενώ κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων 
προτίμησης σκοπεύει να καταβάλει το ποσό των € 5,6 εκατ. επιπλέον, ούτως ώστε να ασκήσει πλήρως τα 
δικαιώματά του. Συνεπώς το ποσό των €4,7 εκατ. (που αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 1 σημείο) αναμένεται να 
καλυφθεί δεδομένου ότι η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης έχει προτεραιότητα στη διάθεση των αντληθέντων 
κεφαλαίων. 

Σχετικά με τα υπ’ αριθμ. 2 και 3 σημεία,  σημειώνεται ότι οι εισπράξεις των εν λόγω απαιτήσεων εκκρεμούν για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και η είσπραξή τους δεν εξαρτάται από την Εταιρία αλλά από  τη δυνατότητα 
του Ελληνικού Δημοσίου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι τυχόν απόκλιση των μελλοντικών λειτουργικών ταμειακών ροών από τις εκτιμώμενες 
στην παρούσα φάση, ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετο έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης.  

 

Σε περίπτωση που κατόπιν ή λόγω των ανωτέρω, και λόγω της τρέχουσας κρίσης της ελληνικής οικονομίας 
υπάρξει εν τέλει έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης, η Εταιρία θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την εξεύρεση 
νέων πόρων χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, η Διοίκηση θα επιδιώξει τη βελτίωση των όρων συνεργασίας με 
προμηθευτές ή/και την αναθεώρηση του επενδυτικού της πλάνου ή/και την προσφυγή σε νέα αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί από την 
Εταιρία (βλ. κεφ.2 «Παράγοντες Κινδύνου- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενδέχεται να μην καλυφθεί 
πλήρως από τους επενδυτές»). Υπενθυμίζεται ότι, η αναλογία  μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου 
θα διατηρηθεί κατώτερη του ½ και μετά από την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας, που αποφάσισε η από 21/12/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και συνεπώς η 
Διοίκηση της Εταιρίας θα προβεί, κατ΄ άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920, στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό 
την εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά όχι κατ’ανάγκη με καταβολή μετρητών, προκειμένου να 
αποφύγει την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 (βλ. κεφ. «Παράγοντες Κινδύνου – Μη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας σε επίπεδο ανώτερο του 1/2 ή 
του 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων  47 
και 48  Κ.Ν. 2190/1920 αντίστοιχα»).  
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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 30.6.2011. 

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 30.6.2011. 

Κεφαλαιακή Διάρθρωση του Ομίλου   

(ποσά σε χιλ. €) 
30.6.201

1 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Δάνεια και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις   
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις με Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 59.270 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις άνευ Εγγυήσεων-Εξασφαλίσεων   
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 1.041 
Α. Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων από Δάνεια και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 60.311 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Δάνεια και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις   
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις με Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις 141.186 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις άνευ Εγγυήσεων-Εξασφαλίσεων   
Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 567 
Β. Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων από Δάνεια και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 141.752 
Σύνολο υποχρεώσεων (Α+Β) 202.064 
Ίδια Κεφάλαια Ομίλου    
Μετοχικό κεφάλαιο 55.996 
Οφειλόμενο κεφάλαιο -9.333 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 19.296 
Ποσά έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 12.000 
Λοιπά αποθεματικά  8.268 
 Γ. Σύνολο Ιδίων  Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους 86.228 
    
Δ. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων από Δάνεια και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις  του Ομίλου 
(Α+Β+Γ) 288.291 
* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών ή σε εμφανιζόμενα ποσοστά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Σχετικά με τις εγγυήσεις βλέπε κεφ. 3.5.4 «Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία» και πιο συγκεκριμένα  ενότητα Εγγυήσεις. 

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

Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, τα συνολικά ίδια κεφάλαια (εκτός των «αποτελεσμάτων εις νέο» 
ζημιών ύψους  € 96.958 χιλ.) και οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν την 30.6.2011 σε 
€202.064χιλ. από το οποίο ποσό ύψους € 60.311χιλ. αφορά σε  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από Δάνεια και 
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις και ποσό ύψους € 141.752 χιλ. αφορά σε  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. από 
Δάνεια και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις  

Σημειώνεται ότι τα συνολικά ίδια κεφάλαια την 30.6.2011 ανήλθαν σε αρνητικά ύψους € 10.730 χιλ.(μετά την 
αφαίρεση των ζημιών ύψους  € 96.958 χιλ.). 
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Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος   
(ποσά σε χιλ. €) 30.6.2011 
Ταμείο  23
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 989
Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις (μετοχές) 0
Α. Ρευστότητα 1.012 
    

Β. Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις  
(εμπορικές απαιτήσεις, τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις, λοιπές 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις εξαιρουμένων των εξόδων επόμενων χρήσεων) 82.150 
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 59.270 
Βραχυπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 1.041 

Λοιπές τρέχουσες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Προμηθευτές, 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και  Λοιπές 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 130.931 
Γ. Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 191.242 
    
Δ.Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρέος (Γ-Β-Α) 108.080 
    

Ε. Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις  
εξαιρουμένων των εξόδων επόμενων χρήσεων  329 
    
Τραπεζικά Δάνεια 141.186 
Μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις 567 
ΣΤ. Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 141.752 
    
Ζ. Καθαρό Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (ΣΤ-Ε) 141.423 
    
Η. Καθαρό Συνολικό Χρηματοοικονομικό Χρέος (Δ+Ζ) 249.504 

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

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

Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 30.6.2011 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων υπολειπόταν της ρευστότητας και των βραχυπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων του Ομίλου κατά € 108.080 χιλ.. Δεδομένου του μακροπρόθεσμου χρέους του 
Ομίλου ύψους € 141.423χιλ., την 30.6.2011 το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου ανερχόταν σε € 
249.504χιλ.. 

 

Σημειώνεται ότι, δεν έχουν υπάρξει σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στις καθαρές 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας από την 30.6.2011 έως σήμερα.  
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4.2 ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Σύμφωνα με την από 29.11.2010 Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της 21.12.2010, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1. και 
4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. για την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας 
«Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν, 
μετά την αφαίρεση των αναλογούντων εξόδων έκδοσης, για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης το 2010 σε ποσό  
€ 12.000 χιλ. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι την κάλυψη του συνολικού ποσού της αύξησης, θα αναλωθεί εντός του 
2011 σε ποσοστό 20% για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και ποσοστό 80% για επενδύσεις τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού δικτύων. 

 

Ειδικότερα, τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:  

 

Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ποσά σε χιλ. €) 2010 2011 Σύνολο 

Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης*       

          Επενδύσεις Δικτύου κορμού    765 765 

          Επενδύσεις Δικτύου Πρόσβασης   7.280 7.280 

          Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Πληροφορικής    1.535 1.535 

          Κόστος απόκτησης πελατών    9.200 9.200 

Σύνολο επενδύσεων οργανικής ανάπτυξης   18.780 18.780 

Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 12.000 4.695 16.695 

Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   300 300 

Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ 12.000 23.775 35.775 
*Σημειώνεται ότι οι ορισμοί των επιμέρους κατηγοριών των επενδύσεων του ανωτέρω πίνακα παρατίθενται στο κεφ. 4.12 «Γλωσσάριο 
Ορολογία». 

 

Έναντι της ως άνω επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έχουν ήδη γίνει τμηματικές 
καταβολές από την Intracom Holdings, συνολικού ύψους € 12.000 χιλ., ποσό το οποίο κάλυψε ανάγκες σε 
κεφάλαιο κίνησης εντός του 2010. Το ποσό των € 4.695 χιλ. που αφορά στην ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης το 
2011, θα διατεθεί για την εξυπηρέτηση μέρους των υποχρεώσεων της Εταιρίας που προκύπτουν στα πλαίσια 
των τρέχουσων συναλλαγών της (προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). 

 

Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα 
ως εξής: 

1) Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 

2) Κόστος απόκτησης πελατών 

3) Επενδύσεις Δικτύου Πρόσβασης 

4) Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Πληροφορικής 

5) Επενδύσεις Δικτύου κορμού 

 

Η Διοίκηση της Εκδότριας, δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες για οποιαδήποτε τροποποίηση του 
προορισμού των νέων κεφαλαίων, καθώς και ότι, για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το 
επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 

 

Η Διοίκηση της Εκδότριας, δεσμεύεται να ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.9. του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και τις αποφάσεις 
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25/17.07.2008 του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως 
ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη 
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρίας και του 
Ημερησίου Δελτίου Τιμών του Χ.Α. 

 

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εκδότριας δεσμεύεται ότι, θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών 
πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

 

4.2.1 Κατατεθειμένα ποσά από την Intracom Holdings έναντι της παρούσας αύξησης  

Η μητρική Intracom Holdings κατά την περίοδο 1/1-31/12/2010 κατέθεσε, έναντι της παρούσας αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου της Hellas Online, το συνολικό ποσό των €12 εκατ.. Τα κατατεθειμένα ποσά διετέθησαν ως 
κεφάλαιο κίνησης κατά την διάρκεια της χρήσης 2010 και απεικονίζονται στον πιο κάτω πίνακα ως ακολούθως :  

 

Ημερομηνία κατάθεσης Ποσό Διάθεση Αντληθέντων 2010 Υπόλοιπο 
31/12/2010 

ποσά σε χιλ. ευρώ    
12/03/2010 4.000 4.000 - 
30/04/2010 3.000 3.000 - 
30/06/2010 2.000 2.000 - 
21/10/2010 2.000 2.000 - 
22/12/2010 1.000 1.000 - 

Σύνολο 12.000 12.000 - 

 

Το ποσό των €12 εκατ. έχει διατεθεί για την πληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές για λειτουργικές 
δαπάνες. 

 

Επ’αυτών παρατίθεται αυτούσια η από 29 Αυγούστου 2011 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Μάριου 
Ψάλτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» (Λ. 
Κηφισίας 268, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, τηλ. 210-6874400)  

«Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων  

Διαδικασιών επί της «Έκθεσης για τη διάθεση των κατατεθειμένων από την Intracom Holdings AE ποσών έναντι 
μελλοντικής αύξησης»  

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας  

«HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE» 

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE» (η Εταιρία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων 
προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της 
κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση για τη Διάθεση των κατατεθειμένων από την Intracom Holdings AE 
ποσών έναντι μελλοντικής αύξησης («Έκθεση Διάθεσης Κατατεθειμένων Ποσών»), που αφορά στην καταβολή 
ποσών από την εταιρία Intracom Holdings AE στη χρήση 2010 έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης 
Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο 
ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική 
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Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας 
γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 

Διαδικασίες: 

3. Διερευνήσαμε τα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας ώστε να επαληθεύσουμε ότι τα ποσά που εισέπραξε η 
Εταιρία από την Intracom Holdings AE εντός της χρήσης 2010 και εμφανίζονται στην επισυναπτόμενη 
Έκθεση Διάθεσης Κατατεθειμένων Ποσών, έχουν κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας. 

4. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις («διάθεση αντληθέντων») στην επισυναπτόμενη 
Έκθεση Διάθεσης Κατατεθειμένων Ποσών, με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα βιβλία και 
στοιχεία της Εταιρίας, κατά τη χρήση 2010. 

Ευρήματα: 

α)  Τα ποσά που εμφανίζονται στην επισυναπτόμενη Έκθεση Διάθεσης Κατατεθειμένων Ποσών ως καταθέσεις 
έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου από την Intracom Holdings AE εντός της χρήσης 2010, έχουν 
κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας. 

β)  Τα ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις («διάθεση αντληθέντων») στην επισυναπτόμενη Έκθεση 
Διάθεσης Κατατεθειμένων Ποσών, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, στη χρήση 2010 
και έχουν διατεθεί για την πληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές για λειτουργικές δαπάνες. 

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη 
διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε 
εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των 
αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για 
άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις 
οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρία για τη χρήση 2010, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση 
ελέγχου, με ημερομηνία 22 Μαρτίου 2011, καθώς και σε οποιεσδήποτε οικονομικές καταστάσεις συνέταξε η 
Εταιρία σε μεταγενέστερες περιόδους και για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστές εκθέσεις ελέγχου ή 
επισκόπησης.» 

 

4.3 ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 21.12.2010, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού των € 9.332.704,20 με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 
31.109.014 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), 
ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παρ. 7 - 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλαιές μετοχές,  
 
Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20, το δε Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας θα οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/20, το άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να 
προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως αυτό προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. 

 

Ειδικά ως προς την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
καθορίσει αυτό με μεταγενέστερη απόφασή του την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 
13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από 
την ημερομηνία της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, η εν λόγω δε τιμή δύναται να είναι ανώτερη της 
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χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της 
ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από την 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».  

Το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 28.9.2011 συνεδρίασή του αποφάσισε τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης των 
Νέων Μετοχών σε € 1,15 ανά μετοχή. Κατά συνέπεια το σύνολο των κεφαλαίων που δύναται να αντληθούν από 
την αύξηση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθει στο ποσό των € 35.775.366,10. Η διαφορά 
μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής, ήτοι ποσό έως  € 26.442.661,90, θα 
πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

 
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός του 
προβλεπόμενου από τον νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους μετόχους σύμφωνα με 
το νόμο.  
 
Αναλυτικότερα ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, αποφασίστηκαν τα εξής: 
 
1. Δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: 

(i) Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρίας 
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος 
προτίμησης (κατ΄ άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα 
δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα 
καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας.  

(ii) Όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω 
δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

2. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης έχει ορισθεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες και η 
ακριβής έναρξη και λήξη της περιόδου  ασκήσεως του δικαιώματος αυτού θα καθορισθεί και θα ανακοινωθεί με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ελληνική 
και χρηματιστηριακή νομοθεσία. 

 

3. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση, ως ανωτέρω, των δικαιωμάτων προτίμησης 
αυτές 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 ίδια τιμή διάθεσης που θα καταβάλουν 
οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της 
τελικής κάλυψης, σύμφωνα με τα άρθρα 13α Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης). 
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Συνοπτικά, οι όροι της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  155.545.070 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ:  

Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα για 
κάθε  5  παλαιές 31.109.014 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  186.654.084 

Ονομαστική Αξία Μετοχής  € 0,30 

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,15€   

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 35.775.366,10€  

 

Αναφορικά με την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. 

 

Η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του 
Καταστατικού της Εταιρίας εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-11791/24.12.2010 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 
24.12.2010  (14.724/28.12.2010 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ). 

 

Η Διοίκηση της  Εταιρίας  δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και διεξαγωγή 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.12.2010, η οποία αποφάσισε την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου και δεσμεύεται ότι θα τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες αναφορικά με την αύξηση αυτή. 
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4.4  ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας που συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση της Εταιρίας, ήτοι οι εταιρίες α) 
Intracom Holdings και β) Vodafone – Panafon (μέσω της από 26.05.2011 σχετικής επιστολής της στην Εταιρία), 
που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου δήλωσαν τα ακόλουθα: 

 

– α)Η εδρεύουσα στην Παιανία Αττικής Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS», νομίμως εκπροσωπουμένη, υπό την 
ιδιότητά της ως βασικής μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “HELLAS ONLINE”, η οποία ταυτόχρονα 
συμμετέχει στη διοίκηση της Hellas Online, δηλώνει στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 
4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δια των παρευρισκομένων στην Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση της 21ης Δεκεμβρίου 2010 εκπροσώπων της ότι, μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης και την 
εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης 
των νέων προερχομένων από την αύξηση μετοχών, προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην 
Hellas Online. 

 

Η παραπάνω δήλωση αφορά την άμεση συμμετοχή της INTRACOM HOLDINGS στην Εταιρία. 

 

 

β) Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»  και το 
διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE», σε συνέχεια της από 26.05.2011 σχετικής επιστολής της μετόχου της 
VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ανακοινώνει την απόφαση της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. για μερική 
συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hellas Online που αποφάσισε η από 21.12.2010 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

 

Ειδικότερα, σε τροποποίηση της ανακοινωθείσας στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρόθεσής της για μη 
συμμετοχή της στην ως άνω αύξηση, η VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την πρόθεσή της για μερική πλέον 
συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hellas Online που αποφασίστηκε στην από 
21.12.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

 

Επιπροσθέτως, η VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. επαναλαμβάνει την πρόθεσή της για διατήρηση του 
ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellas Online, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, μερική συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση: α) έως την ολοκλήρωσή της αύξησης 
αυτής και την εισαγωγή των προερχομένων από την αύξηση νέων μετοχών καθώς και β) για το χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών αυτών. 

 

Η Εταιρία δεν γνωρίζει οτιδήποτε άλλο σχετικά με την πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων της VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. πέραν της ανωτέρω δήλωσης . 

 

Με εξαίρεση τους ανωτέρω βασικούς μετόχους, δεν είναι γνωστό στη διοίκηση της Εταιρίας εάν λοιποί μεγάλοι 
μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών της οργάνων προτίθενται να εγγραφούν στη 
παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο 
από το 5% των προσφερόμενων νέων μετοχών. 
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4.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

4.5.1 ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

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. 

 

4.5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Με την από 28/9/2011  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρίας, για την άσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης επί των κοινών μετοχών, ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Η προθεσμία για την 
καταβολή του ποσού της αύξησης ταυτίζεται με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δυνάμενη 
να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία για την καταβολή του ποσού 
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, δυναμένη να παραταθεί με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά ένα ακόμη μήνα, αρχομένη από την ημερομηνία καθορισμού της 
τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Το σύνολο των νέων κοινών μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 
Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων 
Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του 
δικαιώματος προτίμησης (κατ΄ άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα 
δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο 
διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία αποκοπής του 
δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου 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 στην ισχύουσα ελληνική εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία. Το δικαίωμα 
προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης.  

 

Σύμφωνα με την απόφαση της από 21.12.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κλασματικές μετοχές δεν θα 
εκδοθούν. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό 
μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο 
αριθμό Νέων Μετοχών. 

 

Προκειμένου να υπολογιστεί πόσες Νέες Μετοχές μπορεί να αγοράσει ο κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης, 
πρέπει να πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των δικαιωμάτων προτίμησης με το κλάσμα 1/5 και να αγνοείται το 
δεκαδικό μέρος του πολλαπλασιασμού, διότι κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Π.χ. ο κάτοχος 32 
δικαιωμάτων προτίμησης μπορεί να αποκτήσει [32Χ1/5=6,4 , ήτοι 6 Νέες Μετοχές, συνεπώς πρέπει να 
καταβάλλει € 6,9 (=6 Χ € 1,15). 

 

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης 
είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Στο προαναφερθέν παράδειγμα 
ο επενδυτής που κατέχει και ασκεί 32 δικαιώματα προτίμησης μπορεί να αποκτήσει 6 Νέες Μετοχές, και εάν 
ενδιαφέρεται για επιπλέον πρέπει να αγοράσει επιπλέον δικαιώματα. 
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Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον 
Κανονισμό του Χ.Α. μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής. Η ακριβής ημερομηνία 
έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας, θα δημοσιευτεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της 
Εταιρίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα 
διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. 

 

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της Eurobank, 
απευθείας από τους μετόχους (στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους), 
είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή 
Θεματοφυλακή Τραπέζης). 

 

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 Eurobank, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την 
προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) 
και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα 
προτίμησης. 

 

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Eurobank 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 Ε.Χ.Α.Ε., 
αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. 

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό 
λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο 
επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. 

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την παρούσα αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των 
Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους. 

 

Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχτεί ειδικά για 
την αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Eurobank. κατά 
ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης 
και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης. 

 

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μία εγγραφές των ιδίων φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων με 
βάση τα στοιχεία ΣΑΤ, 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. 
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Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, 
αποσβένονται και παύουν να ισχύουν. 

 

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των 
νέων μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής 
επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που 
συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε. 

 

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο 
Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. 

 

Η κατανομή των νέων μετοχών στους επενδυτές δεν εξαρτάται από ποια Τράπεζα/ΑΧΕΠΕΥ υποβλήθηκαν οι 
αιτήσεις εγγραφής. 

 

4.6 ΚΑΛΥΨΗ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια 
ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί 
να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί 
από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας 
στο Χ.Α. αναφέρεται σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει 
να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του 
συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.  
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4.7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το 
ακόλουθο: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

26/10/2011 Έγκριση  Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

27/10/2011 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης 

27/10/2011 
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 

27/10/2011 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου 

31/10/2011 
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., και  του 
Χ.Α. ) 

1/11/2011 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης  

03/11/2011 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date) 

04/11/2011 
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων 
στο Σ.Α.Τ. 

7/11/2011 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 

15/11/2011 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 

21/11/2011 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 

22/11/2011 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών 

25/11/2011 Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. 

29/11/2011 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται 
να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, 
όπως προβλέπεται. 

 

Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εκδότριας και τη σχετική 
καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, 
δεν είναι δυνατή η ανάκληση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, για οποιοδήποτε λόγο.  
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4.8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  

 

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες Κοινές, Ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας.  

 

Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται από 03.07.2009 με την από 2.7.2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., 
στην κατηγορία επιτήρησης, κατ΄ εφαρμογήν των κριτηρίων της ενότητας 3.1.2.4 (1 α και  β) του ισχύοντος 
Κανονισμού του Χ.Α. Όπως δε προβλέπεται στην ενότητα 3.1.2.6 του Κανονισμού του Χ.Α., σε περίπτωση 
ένταξης στην κατηγορία Επιτήρησης για λόγους που αφορούν τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων, η επανένταξη 
επιτρέπεται στην περίπτωση πραγματοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, η 
επανένταξη πραγματοποιείται κατά το χρόνο εισαγωγής των νέων, προερχόμενων από την αύξηση, μετοχών.  

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 21.12.2010  αποφάσισε 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού των € 9.332.704,20 με καταβολή μετρητών και έκδοση 
έως 31.109.014 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η 
καθεμία, και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των, κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παρ. 7 - 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς 5 παλαιές. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε περίπτωση μη πλήρωσης εκ μέρους της Εταιρίας των οριζομένων στην ενότητα 
3.1.2.6 του Κανονισμού του Χ.Α. προϋποθέσεων, για αναθεώρηση της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης, το 
σύνολο των μετοχών της Εταιρίας θα παραμείνει στην κατηγορία αυτή . 

 

Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της HOL είναι GRS 
420003006. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα. 

 

Οι μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, διαπραγματεύονται σε ευρώ. Η μονάδα 
διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο άυλος τίτλος μίας (1)  κοινής ονομαστικής μετοχής.  

 

Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρίας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους 
οποίους αυτές υπόκεινται. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωμένες και ελεύθερα 
μεταβιβάσιμες. 

 

Οι μετοχές της Εταιρίας δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς, ούτε και ρήτρες μετατροπής.  

 

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της. 
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4.8.1 Δικαιώματα Μετόχων    

 

Γενικά 

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές Ονομαστικές [ΦΕΚ ΤΑΕ &ΕΠΕ 3301/9.6.1998], αδιαίρετες, εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άυλες, 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 τη 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. 

Σύμφωνα  τη διάταξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, καμία διανομή μερίσματος δε δύναται να λάβει χώρα 
εάν κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι, ή μετά 
τη διανομή αυτή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά 
για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό.  

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας 
χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα 
αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και 
μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το 
σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.  

Η πληρωμή του μερίσματος από την Εταιρία γίνεται μέσω πιστωτικού ιδρύματος που ορίζεται κατ’ επιλογή της 
ως πληρώτρια τράπεζα. Στην πληρώτρια τράπεζα καταβάλλεται την ημέρα πληρωμής το σύνολο του 
καταβλητέου μερίσματος, το οποίο διανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα στοιχεία που θα παρέχει η 
Ε.Χ.Α.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Η καταβολή και πληρωμή του 
μερίσματος θα γίνεται δυνάμει σχετικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και της πληρώτριας τράπεζας. 
Η Εταιρία οφείλει να διασφαλίζει ότι η κατάθεση των επιμέρους ποσών μερισμάτων από την πληρώτρια 
τράπεζα στους χειριστές του Σ.Α.Τ. που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους δικαιούχους θα ολοκληρώνεται εντός 
της ημέρας πληρωμής. 
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Τα μερίσματα που δεν έχουν εισπραχθεί από μετόχους για μία πενταετία (5ετία) από την τελευταία ημέρα του 
έτους στο οποίο έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τη διανομή τους παραγράφονται υπέρ του 
ελληνικού Δημοσίου.  

 

Δικαίωμα ψήφου: Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας 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 πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να εμφανίζονται ως μέτοχοι στα 
αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο 
τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα 
αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι 
κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η 
σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει 
στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  

Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές 
προϋποθέσεις. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 
έναρξη της τέταρτης (4ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 
(ημερομηνία καταγραφής  επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η 
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 
τρίτη  (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.  

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος 
φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς 
τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά 
από άδειά της.  

Ο μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω 
αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν 
στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος 
κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο 
περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές 
που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί 
για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.  

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την 
αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 
αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση 
συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:  

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία 
ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,  

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον 
έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον 
έλεγχο της Εταιρίας,  

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,  

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις (α) έως (γ).  
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Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με 
τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης.  

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 εταιρία  το αργότερο μέχρι την έναρξη 
της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του 
ψηφίζοντος μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. 

 

Δικαίωμα 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. 

Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την ανωτέρω έννοια, όταν οι μετοχές 
αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν 
δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους. Επίσης δεν υπάρχει 
αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του 
προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα  με το Π.Δ. 30/1998.   

 

Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης:  

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση 
λύσης της Εταιρίας, 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 Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια 
απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρίας 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. 
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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 καθήκοντά 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 η οποία  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 τις διατάξεις του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρίας και των άρθρων 39 και 40 του Κ.Ν. 
2190/1920 ως τροποποιηθείς από το Ν. 3884/2010 σήμερα ισχύει (οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του 
οποίου κατισχύουν οιασδήποτε τυχόν αντίθετης διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας), τα 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. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση 
και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια 
διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των 
μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από 
τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3. του Κ.Ν.2190/1920. 
 

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του 
Κ.Ν.2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια 
αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική 
αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης. 
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4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 
ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται 
από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται 
προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 
 
5. 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 μετά από  αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 
προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων 
σε αυτή δε  μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι,  υπό την προϋπόθεση  τήρησης των διατάξεων των άρθρων 
27 παρ. 2,  28 και 28α  Κ.Ν. 2190/20. 

 

6. 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες 
για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν 
υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή 
ερωτήσεων και απαντήσεων. 
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 
Εταιρίας, 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. 

 

7. 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 Εταιρίας. 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. 

 

8.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι` 
ονομαστικής κλήσης. 
 

9.Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και 
τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η 
προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της 
μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. 
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10.  Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου της, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το μονομελές πρωτοδικείο 
της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.  
 
11. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν 
διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, 
η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 
 
12.  Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της ανωτέρω παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από 
την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.  
 
13. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι  αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο 
ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Το δικαστήριο 
μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920  δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο 40 του 
Κ.Ν.  2190/1920. 
 
Διαπραγματευσιμότητα των μετοχών 

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Σύμφωνα με την παρ. 1.10 της ενότητας 2 του  
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο άυλος 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. 

 

 

4.8.2 Φορολογία Μερισμάτων  

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση στην 
Ελλάδα επί του ποσού των εισπραττόμενων μερισμάτων, η διανομή των οποίων εγκρίθηκε από Γενικές 
Συνελεύσεις μέχρι την 31.12.2008. 

Για μερίσματα, όμως, που η διανομή τους εγκρίθηκε από Γενικές Συνελεύσεις από την 01.01.2009 επιβάλλεται 
αυτοτελής φορολόγηση των μερισμάτων ή προμερισμάτων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με 
συντελεστή 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία και με την παρακράτηση αυτή 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Σε παρακράτηση φόρου 
υπόκεινται και τα κέρδη, ή αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων, που διανέμονται, ή κεφαλαιοποιούνται με 
απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε από 1.1.2009. 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κ.Φ.Ε. (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3943/2011):  

Α) για τα διανεμόμενα κέρδη εντός του 2011, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, 
επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση των μερισμάτων ή προμερισμάτων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα με συντελεστή 21%.  Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία και με την 
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα, με 
εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήματά τους με συντελεστή κατώτερο 
του συντελεστή παρακράτησης, για τα οποία προβλέπεται φορολόγηση των εσόδων από μερίσματα με τις 
γενικές διατάξεις και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου. Τα ως άνω εφαρμόζονται ανάλογα και για 
κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2011. 
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Β) για τα διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1.1.2012 και μετά, ανεξάρτητα αν 
η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση των μερισμάτων ή 
προμερισμάτων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συντελεστή 25%.  Ο φόρος αυτός 
παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 
των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα, με εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα 
συνολικά εισοδήματά τους με συντελεστή κατώτερο του συντελεστή παρακράτησης, για τα οποία προβλέπεται 
φορολόγηση των εσόδων από μερίσματα με τις γενικές διατάξεις και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου 
φόρου. Τα ως άνω εφαρμόζονται ανάλογα και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή 
κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2012. 

Όταν ημεδαπή ανώνυμη εταιρία προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από 
τη συμμετοχή της σε άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμό ή 
αλλοδαπή κερδοσκοπική επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου, από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει 
αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από την 
ίδια κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές.  

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία της απόφασης της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που εγκρίνει τον ισολογισμό. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου, από τα κέρδη που πραγματοποιούν σε 
κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρείες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που αντιστοιχεί στη 
μητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόμενη χρήση και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της μητρικής εταιρίας 
της επόμενης χρήσης, εκτός αν δοθεί προμέρισμα. Τα μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής εταιρίας που 
σχηματίζονται κατά ένα μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον 
διανεμηθούν καταβάλλονται στην επόμενη από τη λήψη τους χρήση. 
 

4.8.3  Φορολογία της Πώλησης Μετοχών 

 

α) Πώληση μετοχών που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31/12/2011 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 του ν. 2238/1994 και το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2579/1998 (όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3943/2011) προβλέπονται τα εξής:  

Για πωλήσεις μετοχών που διενεργούνται από 1η Απριλίου 2011, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις 
χιλίοις (2‰). Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που 
διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή 
τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται τόσο σε χρηματιστηριακές όσο και σε 
εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις μετοχών, καθώς και επί συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω 
πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων. Η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά το διακανονισμό 
των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηματιστήριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο πάνω φόρο τις 
Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν 
υπηρεσίες θεματοφυλακής, για λογαριασμό των πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλησης μετοχών που 
διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες και ιδρύματα.  

 

Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους 
απαλλάσσονται  από το 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 
διάλυσης της επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη από την πώληση των μετοχών υποβάλλονται στον φόρο 
εισοδήματος που κατ’ εκείνο τον χρόνο ισχύει  σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Αν σε μια διαχειριστική 
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περίοδο προκύψει ζημία από πώληση μετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της ζημίας, που απομένει μετά το 
συμψηφισμό με τα εμφανιζόμενα στο ειδικό αποθεματικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της ζημίας, αν δεν 
υφίσταται ειδικός λογαριασμός αποθεματικού, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό και δεν εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον 
από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για μετοχές οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011, 
ανεξαρτήτως του χρόνου πώλησής τους. Για μετοχές που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά έχουν 
εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. 

β) Πώληση μετοχών που έχουν αποκτηθεί από 01/01/2012 και μετά 

Σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., (όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3943/2011) τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά 
πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ. Β. Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων 
στο Χ.Α., σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές 
αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Για τον υπολογισμό του κέρδους 
που υπόκειται σε φορολογία λαμβάνεται η πραγματική τιμή πώλησης των μετοχών στο Χ. Α., όπως αυτή 
αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό 
ίδρυμα που μεσολαβεί. Όταν η πώληση των μετοχών πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά ή μέσω 
πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται στην «Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία» (Ε.Χ.Α.Ε.) για το διακανονισμό της συναλλαγής, και αν δεν δηλωθεί η τιμή 
κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα της συναλλαγής. Για τον προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε 
φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν ζημία που προκύπτει μέσα στο ίδιο έτος από την ίδια αιτία. Αν από το 
συμψηφισμό προκύπτει ζημία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα, που χειρίζονται τις μετοχές των πελατών τους σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συστήματος Άυλων 
Τίτλων, χορηγούν, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου, στους δικαιούχους πελάτες τους 
κατάσταση κερδών ή ζημιών που προέκυψαν κατά το προηγούμενο έτος από τις πωλήσεις μετοχών κάθε 
εταιρίας διακεκριμένα και συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και ο αριθμός 
φορολογικού μητρώου. 

Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ. Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, που 
αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με τις γενικές 
διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Για τον 
προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν ζημία που προκύπτει εντός 
του ίδιου έτους από την ίδια αιτία. Αν από το συμψηφισμό προκύπτει ζημία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994.  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται  τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για μετοχές οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, ανεξαρτήτως 
του χρόνου πώλησής τους. 
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4.9 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (DILUTION) 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατά την 
ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την 21.12.2010 καθώς και, μετά την ολοκλήρωση της 
παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει υπόψη την παραδοχή ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι 
θα ασκήσουν εξ ολοκλήρου τα δικαιώματα προτίμησής τους: 

 

  

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

(ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 21.12.2010)  (ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ) 

  ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου * ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου* 

  

Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (INTRACOM 
HOLDINGS)  76.610.514 49,25% 83.053.627** 53,40% 91.932.616 49,25% 99.664.351 53,40% 
WORLD EQUITIES 
INVESTMENTS HOLDINGS 
SA*** 27.869.231 17,92% 27.869.231 17,92% 33.443.077 17,92% 33.443.077 17,92% 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 28.775.838 18,50% 28.775.838**** 18,50% 34.531.005 18,50% 34.531.005 18,50% 
VESBOCHICO TRADING CO 
LIMITED 3.233.205 2,08% 3.233.205 2,08% 3.879.846 2,08% 3.879.846 2,08% 

Λοιποί μέτοχοι (<2%)***** 19.056.282 12,25% 12.613.169 8,11% 22.867.540 12,25% 15.135.805 8,11% 

Σύνολο 155.545.070 100,00% 155.545.070 100,00% 186.654.084 100,00% 186.654.084 100,00% 
*Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007   

** Στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Intracom Holdings περιλαμβάνονται 6.443.113 δικαιώματα ψήφου που 
αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν οι ελεγχόμενες από την Intracom Holdings 
εταιρίες:   

- INTRACOM IT SERVICES (100% θυγατρική της Intracom Holdings), η οποία κατέχει 2.408.615 Κοινές Ονομαστικές 
μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 1,548%),  

- INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (96,56% θυγατρική της Intracom ΙΤ Services), η οποία κατέχει 1.008.985 Κοινές 
Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 0,649%),  

- DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED (100% της INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD), η οποία κατέχει 
1.363.974 Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 0,877%) και  

- INGRELENCO TRADING CO LIMITED (100% της DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED), η οποία κατέχει 1.661.539 
Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 1,068%). 

*** Η εταιρία WORLD EQUITIES INVESTMENTS HOLDINGS S.A., σύμφωνα με την από 27.03.2009 σχετική 
γνωστοποίησή της κατά Ν. 3556/2007, ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από τον κ. Rene Faltz. 

**** Έμμεσα δικαιώματα ψήφου της VODAFONE GROUP PLC., μέσω διαδοχικά ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών. 

***** Στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Intracom Holdings περιλαμβάνονται 6.443.113 δικαιώματα ψήφου που 
αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν οι ελεγχόμενες από την Intracom Holdings 
εταιρίες:  INTRACOM IT SERVICES (2.408.615 μετοχές), INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (1.008.985 μετοχές),  
DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED (1.363.974 μετοχές) και  INGRELENCO TRADING CO LIMITED (1.661.539 
μετοχές), ως ανωτέρω. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 
21.12.2010 καθώς και, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την  παραδοχή ότι 
κανείς πλην του βασικού μετόχου ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (άμεση συμμετοχή) δεν θα 
ασκήσει τα δικαιώματά του (Βλ. ενότητα 4.5 «Δήλωση Βασικών Μετόχων»). 
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 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

(ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 21.12.2010)  (ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ) 

    

  ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου * ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δικαιώματα Ψήφου* 

  

Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό Αριθμός 
μετοχών 

Ποσοστό Δικαιώματα 
Ψήφου 

Ποσοστό 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
(INTRACOM 
HOLDINGS)  76.610.514 49,25% 83.053.627** 53,40% 91.932.616 53,80% 98.375.729 57,57% 
WORLD EQUITIES 
INVESTMENTS 
HOLDINGS SA*** 27.869.231 17,92% 27.869.231 17,92% 27.869.231 16,31% 27.869.231 16,31% 
VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ. 28.775.838 18,50% 28.775.838**** 18,50% 28.775.838 16,84% 28.775.838 16,84% 
VESBOCHICO 
TRADING CO 
LIMITED 3.233.205 2,08% 3.233.205 2,08% 3.233.205 1,89% 3.233.205 1,89% 
Λοιποί μέτοχοι 
(<2%)***** 19.056.282 12,25% 12.613.169 8,11% 19.056.282 11,15% 12.613.169 7,38% 

Σύνολο 155.545.070 100,00% 155.545.070 100,00% 170.867.172 100,00% 170.867.172 100,00% 
*Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007   

** Στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Intracom Holdings περιλαμβάνονται 6.443.113 δικαιώματα ψήφου που 
αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν οι ελεγχόμενες από την Intracom Holdings 
εταιρίες:   

- INTRACOM IT SERVICES (100% θυγατρική της Intracom Holdings), η οποία κατέχει 2.408.615 Κοινές Ονομαστικές 
μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 1,548%),  

- INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (96,56% θυγατρική της Intracom ΙΤ Services), η οποία κατέχει 1.008.985 Κοινές 
Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 0,649%),  

- DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED (100% της INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD), η οποία κατέχει 
1.363.974 Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 0,877%) και  

- INGRELENCO TRADING CO LIMITED (100% της DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED), η οποία κατέχει 1.661.539 
Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας (ήτοι ποσοστό 1,068%). 

*** Η εταιρία WORLD EQUITIES INVESTMENTS HOLDINGS S.A., σύμφωνα με την από 27.03.2009 σχετική 
γνωστοποίησή της κατά Ν. 3556/2007, ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από τον κ. Rene Faltz. 

**** Έμμεσα δικαιώματα ψήφου της VODAFONE GROUP PLC., μέσω διαδοχικά ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών. 

***** Στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Intracom Holdings περιλαμβάνονται 6.443.113 δικαιώματα ψήφου που 
αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν οι ελεγχόμενες από την Intracom Holdings 
εταιρίες:  INTRACOM IT SERVICES (2.408.615 μετοχές), INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (1.008.985 μετοχές),  
DUCKELCO HOLDINGS CO LIMITED (1.363.974 μετοχές) και  INGRELENCO TRADING CO LIMITED (1.661.539 
μετοχές), ως ανωτέρω. 

Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα η εταιρία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. φαίνεται να μην ασκεί 
μερικώς τα δικαιώματά της σύμφωνα με τη δήλωση της (βλ. κεφ. 4.4 ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ) γιατί η 
μερική συμμετοχή της δε μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι μετά τη μερική άσκηση των δικαιωμάτων 
της, το ποσοστό που κατέχει στην Εταιρία θα είναι ανώτερο του 16,84% και αντιστοίχως θα μειωθεί αυτό των 
λοιπών μετόχων. 

Επισημαίνεται 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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4.10 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, 
εκτύπωση του Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, κ.α.) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό 
ύψους € 300 χιλ. περίπου.  

 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται ανά είδος οι εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης. 

 

ποσά σε χιλ. Ευρώ    
Αμοιβές Συμβούλου Έκδοσης, ορκωτών και νομικών Ελεγκτών  80 
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και εισφορά υπέρ Επιτροπής ανταγωνισμού* 103 
Τέλος εξέτασης Ενημερωτικού Δελτίου και πόρος υπέρ Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, Πόρος υπέρ Χ.Α., 
Δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε. * 78 
Λοιπές δαπάνες 39 

Σύνολο εκτιμώμενων δαπανών 300 
*Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογιστεί έχοντας λάβει υπόψη την παραδοχή ότι η παρούσα αύξηση θα καλυφθεί πλήρως. 

 

 

4.11 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

 

Η ALPHA BANK θα λάβει αμοιβές ως Σύμβουλος Έκδοσης για τη διενέργεια της αύξησης. Πέραν αυτών, 
υφίστανται συναλλαγές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί στα πλαίσια της συνήθους 
συναλλακτικής δραστηριότητας της Εταιρίας και της θυγατρικής της 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 και σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου για το 
ομολογιακό δάνειο.  

Επιπλέον η ALPHA BANK έχει αναλάβει κατά το παρελθόν το ρόλο του Συμβούλου και ενδέχεται να παράσχει 
ανάλογες υπηρεσίες στο μέλλον. 

Τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι του Συμβούλου Έκδοσης οι οποίοι εμπλέκονται στις υπηρεσίες του 
Συμβούλου δεν έχουν συμφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την παρούσα δημόσια προσφορά.  

 

Η Alpha Bank:   

• Δεν κατέχει μετοχές της Εταιρίας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. 

• Δεν έχει άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό συµφέρον από την επιτυχία της προσφοράς, πλην της σύναψης 
σύμβασης ανάθεσης καθηκόντων Συμβούλου Έκδοσης καθώς και τη σύμβαση διάθεσης του δικτύου για τη 
διενέργεια της αυξήσεως. 

• Δεν έχει οποιαδήποτε συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Εταιρίας, πλην συναλλαγών που 
προκύπτουν κατά τη συνήθη δραστηριότητά της, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν συμβάσεις  πίστωσης με 
ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς και έκδοσης εγγυητικών επιστολών καθώς και χρηματιστηριακές 
συμβάσεις μέσω των οποίων διενεργούνται τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές χωρίς όμως αυτές οι 
συναλλαγές να σχετίζονται με την παρούσα δημόσια προσφορά. 
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Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα συμφέροντα τα οποία είναι σε γνώση του Συμβούλου Έκδοσης και 
έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Συμβούλου από την 
Εταιρία. Οι όροι συνεργασίας του Συμβούλου Έκδοσης με την Εταιρία είναι στους συνήθεις όρους αγοράς. 
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4.12 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή είναι μια μορφή DSL, 
δηλαδή μια τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί πάνω σε παραδοσιακή τηλεφωνική γραμμή αλλά 
πετυχαίνει υψηλότερους ρυθμούς μεταφοράς από τα παραδοσιακά modem. 

 

Domain Name (όνομα Χώρου) – Συστοιχία αλφαριθμητικών στοιχείων, η οποία συνιστά την ταυτότητα ενός η/υ 
στο Διαδίκτυο και επιτρέπει τη χρήση πρωτοκόλλων ή/και υπηρεσιών (ανάρτηση σελίδας, δημιουργία 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κα). 

 

DSL Digital Subscriber Line (Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) – Η τεχνολογία DSL επιτρέπει τη χρήση χάλκινου 
καλωδίου για μεταφορά δεδομένων με υψηλή ταχύτητα. 

 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) - Η Πυκνή Πολυπλεξία Διαχωρισμού Μήκους Κύματος 
(DWDM) είναι μια τεχνολογία οπτικών δικτύων η οποία χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η χωρητικότητα του 
μέσου μεταφοράς των δεδομένων (οπτικές ίνες). 

 

FTTB (Fiber to the Building) – Οπτική ίνα μέχρι το κτίριο είναι μια FTTx τεχνολογία (δηλαδή μια αρχιτεκτονική 
σύνδεσης σε δίκτυο Οπτικών Ινών), στην οποία η οπτική ίνα φτάνει μέχρι το κτίριο (συνήθως μέχρι τον 
κατανεμητή) στο οποίο βρίσκεται ο χώρος του τελικού χρήστη, αλλά δε φτάνει μέχρι το χώρο του. 

 

IP – Το Internet Protocol είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας για τη μετάδοση δεδομένων στο Internet 

 

IPTV (Δικτυακή Τηλεόραση) - αφορά στη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος μέσω του πρωτοκόλλου IP και μίας 
ευρυζωνικής σύνδεσης 

 

SHDSL (Symmetric High-speed Digital Subscriber Line) – Συμμετρική Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή είναι μια 
μορφή DSL, δηλαδή μια τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί πάνω σε παραδοσιακή τηλεφωνική 
γραμμή αλλά πετυχαίνει υψηλότερους ρυθμούς μεταφοράς από τα παραδοσιακά modem. 

 

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (Α.Π.Τ.Β) – Η διαδικασία με την οποία οι τοπικοί βρόχοι 
αποσυνδέονται φυσικά από το δίκτυό τους και συνδέονται στο δίκτυο ενός ανταγωνιστή παρόχου. Αυτό 
επιτρέπει σε παρόχους εκτός του κυρίαρχου παρόχου να χρησιμοποιούν τον τοπικό βρόχο για την παροχή 
υπηρεσιών απευθείας στους πελάτες. 

 

Διασύνδεση – η φυσική και λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή 
διαφορετική επιχείρηση προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα 
εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος 
πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων.  

 

Εθνική Ρυθμιστική Αρχή: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 
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Μεριζόμενη πρόσβαση στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο (SLLU) – Η παροχή σε ένα δικαιούχο πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο ή υποβρόχο του κοινοποιημένου παρόχου, η οποία επιτρέπει τη χρήση της ζώνης του 
φάσματος των συχνοτήτων του συνεστραμμένου μεταλλικού ζεύγους που δεν χρησιμοποιείται για φωνή. Ο 
τοπικός βρόχος εξακολουθεί  να χρησιμοποιείται από τον κοινοποιημένο πάροχο για την παροχή τηλεφωνικής 
υπηρεσίας στο κοινό. 

 

Πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (FLLU) – Η παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο σε υποβρόχους του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης που παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του 
συνόλου του φάσματος συχνότητας του συνεστραμμένου μεταλλικού ζεύγους. 

 

Πρόσβαση – η διάθεση ευκολιών ή / και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση βάσει καθορισμένων όρων σε 
αποκλειστική ή μη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, μεταξύ 
άλλων την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση 
εξοπλισμού δια σταθερών ή μη σταθερών μέσων (περιλαμβάνει συγκεκριμένα την πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την 
πρόσβαση σε υλική υποδομή (που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς), την πρόσβαση σε συναφή 
συστήματα λογισμικού (που περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε συστήματα λειτουργικής υποστήριξης), την 
πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες, την 
πρόσβαση σε σταθερά κα κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή, την πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους 
πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου. 

 

Οπτική Ίνα – Η πλαστική ή γυάλινη (silicon dioxide) ίνα, η οποία χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών 
με τη χρήση υπέρυθρων ή ορατού φωτός ως μέσου μεταφοράς (συνήθως laser). 

 

Συνεγκατάσταση – Η παροχή από έναν πάροχο Α σε έναν πάροχο Β, πρόσβασης σε υλική υποδομή (ιδίως 
φυσικό χώρο και φυσικές συνεγκαταστάσεις) η οποία επιτρέπει στον πάροχο Β να εγκαταστήσει εξοπλισμό στις 
εγκαταστάσεις του παρόχου Α. 

 

Τοπικός Βρόχος – σημαίνει το φυσικό συνεστραμμένο ζεύγος μεταλλικής ζεύξης που συνδέει το σημείο 
τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του πελάτη με το βασικό πλαίσιο διανομής (main distribution frame) 
ή αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. 

 

Κατηγορίες Επενδύσεων 

Επενδύσεις Δικτύου κορμού - 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). 

 
Επενδύσεις Δικτύου Πρόσβασης - 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. 

 
Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Πληροφορικής - Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες 
περιλαμβάνουν επενδύσεις σε καινοτόμες υπηρεσίες, όπως IPTV (Δικτυακή Τηλεόραση) και VOD (Video on 
Demand), και σε παροχή υπηρεσιών πολυμέσων (συνδυασμό υπηρεσιών τηλεφωνίας, δεδομένων και εικόνας). 
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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. 

 

Κόστος απόκτησης πελατών - Το κόστος απόκτησης πελατών αφορά σε τέλη που καταβάλλονται κυρίως στον 
ΟΤΕ για την ενεργοποίηση νέων πελατών καθώς και σε προμήθειες ενεργοποίησης νέων πελατών. 

 

 

 


