ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ &
ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.
(«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. με Δημόσια
Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την από 26/10/2010 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην
κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά € 3.835.000, εφόσον η αύξηση καλυφθεί
πλήρως, με την έκδοση και διάθεση 6.500.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά
ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,59 η κάθε μία και τιμής διάθεσης € 0,60 για κάθε μία
μετοχή, σε αναλογία 13 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές.
Για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως, υπό
την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν στη διάθεση των τυχών αδιάθετων νέων
μετοχών, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης,
το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α
παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 29η Νοεμβρίου 2010
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1.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο (στο εξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αφορά στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (στο εξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»)
της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.» (στο εξής
«η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» ή «η Εταιρία» ή «η Εκδότρια») με Δημόσια Προσφορά υπέρ των
παλαιών μετόχων της και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Μεσαίας και
Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «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 ως σύνολο.
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 συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και του ιστορικού, της Διοίκησης, της μετοχικής σύνθεσης, των πληροφοριών
σχετικά με τις μετοχές της Εταιρίας, των χρηματοοικονομικών πληροφοριών του ομίλου
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (εφεξής «ο Όμιλος» ή «Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ»), των επενδυτικών
κινδύνων, των στοιχείων της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της χρήσης των
εσόδων.
1.1

Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Σύντομο Ιστορικό

Η Εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1992 με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΓΙΑΜΑΧΑ ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη
Εταιρία» και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών το 1993.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.03.2000 ο διακριτικός τίτλος της
Εταιρίας άλλαξε αρχικά σε «ΤΡΙΑ ΔΙΑΠΑΣΩΝ Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ 3063/5.5.2000). Στη
συνέχεια με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.10.2000 ο
διακριτικός τίτλος της Εταιρίας άλλαξε σε «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»
(ΦΕΚ 211/12.01.2001) και τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Καταστατικού ως ακολούθως

«Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.».

Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό
28211/01ΑΤ/Β/93/1913 και έχει διάρκεια 25 ετών, μέχρι το έτος 2018. Τα κεντρικά γραφεία
της στεγάζονται στην θέση Κύριλλος, 19 300 του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, τηλ. 210 62
93 500, όπου βρίσκεται και η έδρα της.
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Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας, άμεσα και έμμεσα, συνίσταται στην εισαγωγή
και αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία παντός είδους οχήματος,
συμπεριλαμβανομένων των δίτροχων μηχανών, καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και
κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κλπ.), καθώς και
φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή.
Συγκεκριμένα οι εταιρίες του Ομίλου εμπορεύονται τις εξής κατηγορίες προιόντων:
 Δίκυκλων μηχανών (YAMAHA) (Μοτοσυκλέτες, scooter, «παπιά» κ.α.)
 Δίχρονων και τετράχρονων εξωλέμβιων κινητήρων (YAMAHA, SELVA)
 Έσω-εξωλέμβιων κινητήρων (YAMAHA)
 Jet θαλάσσης (WaveRunners) (YAMAHA)
 Συμβατικών φουσκωτών σκαφών (YAM, SELVA)
 Σκαφών πολυεστερικών και φουσκωτών (WAVEMASTER, PIRELLI, SELVA, JEANNEAU)
 Γεννητριών φορητού τύπου (YAMAHA)
 Τετράτροχων οχημάτων παντός εδάφους (ATV) (YAMAHA)
 Οχήματα Golf (YAMAHA)
 Οχημάτων χιονιού (Snowmobiles) (YAMAHA)
 Ελαστικά δικύκλων (CONTINENTAL)
Επιπλέον, δραστηριοποιούνται σε παντός είδους προϊόντα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα
με τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω αναφερόμενων όπως ενδεικτικά ανταλλακτικών,
εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών κλπ.
Ειδικότερα, η Εταιρία έχει αναλάβει από τη σύστασή της την αποκλειστική διανομή των
μηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θαλάσσης με το εμπορικό σήμα «YAMAHA» στην
ελληνική αγορά και στη συνέχεια στη Ρουμανία (1994) και Βουλγαρία (1994), μέσω των κατά
100% θυγατρικών της. Τα δικαιώματα του αποκλειστικού διανομέα των προϊόντων της
YAMAHA MOTOR Co. Ιαπωνίας ανήκαν από το 1969 στην εταιρία “Αφοί Ηλιόπουλοι Α.Ε.”, η
οποία σύστησε την Εταιρία, Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων λήγει την 31η Δεκεμβρίου
2011.
H Εταιρία απασχολεί 89 υπαλλήλους και ο Όμιλος (Εταιρία και ενοποιούμενες εταιρίες) 129
άτομα (στοιχεία 30.09.2010).
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1.2

Διοίκηση της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διοικητικό Συμβούλιο
Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το παρόν Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρίας έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Eταιρίας την 25.06.2008, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 25.06.2008 συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Ιδιότητα Μέλους

Πρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρωτής
Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καρκαλέμης

Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευστράτιος Παπαευστρατίου

Σύμβουλος

Γεώργιος Αυλωνίτης

Σύμβουλος

Λευκοθέα Βαράγκη

Σύμβουλος

Φωτεινή Καραγεώργη

Σύμβουλος

Παύλος Λάσκαρις

Σύμβουλος

Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης

Σύμβουλος

Μη εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό
Μέλος

Οδυσσέας Κυριακόπουλος
Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης
Σωτήρης Χατζίκος
Μιχαήλ Καραμίχας

H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι από την 25.06.2008 έως την
25.06.2011 δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η έδρα της Εταιρίας,
Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου, τηλ. 210 6293500.
Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών (βλ. επόμενη ενότητα «Επιτροπές»)
αποτελούν τα διοικητικά, διαχειριστικά, εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της
Εταιρίας. Σημειώνεται ότι τα μέλη των δύο προαναφερόμενων επιτροπών είναι και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Ειδικότερα, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτά εξελέγησαν από την από 26.10.2010
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, της
Εταιρίας, είναι οι κ.κ. Ιωάννης Καρκαλέμης (Πρόεδρος), Μιχαήλ Καραμίχας (Μέλος),
Ευστράτιος Παπαευστρατίου (Μέλος), και Παύλος Λάσκαρις (Μέλος).
Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών, η οποία συστάθηκε με την από 27.03.2008 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, είναι οι κ.κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος
Καπαγιαννίδης (Μέλος), Μιχαήλ Καραμίχας (Μέλος), Παύλος Λάσκαρις και Ιωάννης– Στυλιανός
Ταβουλάρης (Μέλος).
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1.3

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την 16η Νοεμβρίου του 2010 είναι η ακόλουθη:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 16.11.2010

Στοιχεία Μετόχου
Κυριακόπουλος Π. Οδυσσέας
Κυριακοπούλου Γ. Αικατερίνη
Κυριακοπούλου Π. Φλώρα
Μαρία
Yamaha - Motor Europe N.V
Ιδιες Μετοχές (2)
Λοιποί Μέτοχοι < 5%
Σύνολο

Αριθμός
Μετοχών
721.233
697.144

Αρ.
Δικαιωμάτων
Ψήφου
721.233
697.144

% επί του
συνόλου των
δικαιωμάτων
ψήφου (1)
14,42%
13,94%

683.033
570.750
250
2.327.590

683.033
570.750
0
2.327.590

13,66%
11,42%
0
46,55%

5.000.000

4.999.750

100,00%

(1) Τα δικαιώματα ψήφου παρατίθενται βάσει του Ν.3556/2007.
(2) Οι ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, ενώ τα δικαιώματα παράστασης
στη Γ.Σ. και τα δικαιώματα ψήφου για αυτές τις μετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστημα βρίσκονται
στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20).

Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.10.2010, εγκρίθηκε η
ακύρωση των 130.000 ιδίων μετοχών της Εταιρίας (από 130.250 που ήταν μέχρι την
ημερομηνία της από 26.10.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης). Η παραπάνω ακύρωση και η
σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί με την από
Κ2-10441/12.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 12.11.2010.
Συνεπώς, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία κατέχει 250
ίδιες μετοχές, και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας.
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1.4

Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, διαπραγματεύονται
στην κατηγορία της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του
καταστατικού της Εταιρίας.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είναι GRS48800305.
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η εταιρία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα.
Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται σε Ευρώ.
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής
μετοχής.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες και
δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα
και μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας.
Οι μετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς.
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της.
1.5

Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Εσόδων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.10.2010 της Εταιρίας. αποφάσισε, μεταξύ
άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 3.835.000 με
καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων της με αναλογία 13 νέες
μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας € 0,59
εκάστη.
Το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 24.11.2010 συνεδρίαση του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.10.2010, αποφάσισε τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης
των Νέων Μετοχών σε € 0,60 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 έως το ποσό των €
3.900.000. Από το ποσό αυτό, ποσό € 65.000 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 Άϋλων
Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την
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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 από την ημερομηνία της παρούσης
Γενικής Συνέλευσης επίσης 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. Την πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης που θα αναλογούν στις ίδιες μετοχές που θα
κατέχει η Εταιρία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σε ένα ή
περισσότερα τρίτα πρόσωπα που δεν θα ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρίας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτείται όπως με απόφασή του, σε μεταγενέστερη
ημερομηνία από την ημερομηνία της παρούσας, καθορίσει τον τρόπο και όλες τις τεχνικές και
διαδικαστικές λεπτομέρειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω διάθεση. Το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε τη χρηματιστηριακή μεταβίβαση των ως άνω δικαιωμάτων
προτίμησης. Εφόσον διατεθούν δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στις ίδιες μετοχές η
Εταιρία θα προβεί στις απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία ανακοινώσεις.
4. Οι υπό 1 (i) και 1 (ii) κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για
τυχόν αδιάθετες μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Κάθε
δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα
προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι το διπλάσιο των Νέων Μετοχών
που του αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. (βλ. ενότητα «Δικαίωμα
Προεγγραφής» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των
δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό
Συμβούλιο όπως, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8 του Κ.Ν. 2190/1920, διαθέσει
αυτές κατά ελεύθερη κρίση, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το
ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με τα άρθρα 13 α του 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 (1)
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ:
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
σε αναλογία 13 νέες για κάθε 10 παλαιές
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
Ονομαστική Αξία Μετοχής
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

5.000.000

6.500.000
11.500.000
€ 0,59
€ 0,60
3.900.000

(1) Σημειώνεται ότι στις 31.12.2009 ο αριθμός των μετοχών ανερχόταν σε 5.130.000.
Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 26.10.2010 ακυρώθηκαν
130.000 ίδιες μετοχές. Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά την εν λόγω
ακύρωση διαμορφώθηκε σε 5.000.000
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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.
• Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα
από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης έτους 2010.
Η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί με την από Κ2-10441/12.11.2010 απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 12.11.2010.
Η Διοίκηση της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη
σύγκληση και διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.10.2010, η οποία
αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεσμεύεται ότι θα τηρεί τις νόμιμες
διαδικασίες αναφορικά με την αύξηση αυτή.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

29.11.2010

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

1.12.2010

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

1.12.2010

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

2.12.2010

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

2.12.2010

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

3.12.2010

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

7.12.2010

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date)

8.12.2010

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

9.12.2010

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

17.12.2010

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

23.12.2010

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

28.12.2010

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

4.1.2011

Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

10.1.2011

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.
Τα αντληθησόμενα κεφάλαια ύψους € 3.900 χιλ. σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, μετά την
αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν εντός ενός εξαμήνου από την ημερομηνία της
τελικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για την αποπληρωμή μέρους του
βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας.
Σε περίπτωση που τα αντληθέντα κεφάλαια είναι χαμηλότερα των € 3.900 χιλ., θα μειωθούν
τα ποσά που θα διατεθούν για την αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού.
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1.6

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων 2007 – 2009 και
Περιόδου 1.1 – 30.09.2010

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα
ενότητα και αφορούν τις οικονομικές χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2007, 31.12.2008 και
31.12.2009, προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των
αντίστοιχων χρήσεων 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. Γιάννη Μυστακίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) για τη χρήση 2007 και κ. Βασίλη
Καμινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) για τις χρήσεις 2008 και 2009. Οι παραπάνω ελεγκτές είναι
της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα και
αφορούν τις περιόδους 1.1 – 30.09.2010 και 1.1 – 30.09.2009 προέρχονται από τις
δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 –
30.09.2010, 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. Βασίλειο Καμινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
(ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 και
για την περίοδο 1.1 – 30.09.2010 & 1.1 – 30.09.2009 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
(ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

2007
86.765

2008
80.696

2009
62.000

4.608

2.947

139

5.310
4.079
2.641

3.625
2.040
1.092

1.009
(356)
(549)

30.9.2009
53.065

30.9.2010
37.769

1.661

(50)

2.331

654

1.217
712

(356)
(450)

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007,2008,2009 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009
διαμορφώθηκε σε € 62.000 χιλ. έναντι € 80.696 χιλ. τη χρήση 2008 και € 86.765 χιλ. τη
χρήση 2007, παρουσιάζοντας καθοδική πορεία κατά την εξεταζόμενη τριετία λόγω της
μείωσης της ζήτησης των προϊόντων συνεπεία της κακής οικονομικής συγκυρίας. Ομοίως οι
πωλήσεις του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2010 σημείωσαν κάμψη κατά 28,8% και
διαμορφώθηκαν σε € 37.769 χιλ. από € 53.065 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο.
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 356
χιλ. έναντι κερδών ύψους € 2.040 χιλ. τη χρήση 2008 και κερδών ύψους € 4.079 χιλ. τη
χρήση 2007 και τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε
ζημίες ύψους € 549 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 1.092 χιλ. τη χρήση 2008 και κερδών ύψους
€ 2.641χιλ. τη χρήση 2007. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για την περίοδο του
εννεαμήνου 2010 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 356 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 1.217 χιλ. για
την περίοδο του εννεαμήνου 2009 και τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου για την
περίοδο του εννεαμήνου 2010 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 450 χιλ. έναντι κερδών ύψους €
712 χιλ. για την περίοδο του εννεαμήνου 2009. Οι παραπάνω μεταβολές είναι απόρροια της
μείωσης των πωλήσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο συνεπεία της κακής οικονομικής
συγκυρίας.
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Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά στοιχεία των ενοποιημένων ισολογισμών
της 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 και 30.09.2010:
σε χιλ. €
Ενσώματα πάγια
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Δικαιώματα μειοψηφίας (μη ελέγχουσα συμμετοχή)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις και Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Εμπορικές και λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

31.12.2007
3.012
2.282
29.142
10881
1.236
46.553
3.027
13.346
72
16.445
0
967
13.392
15.749
30.108
46.553

31.12.2008
3.069
2.264
22.204
9033
1.049
37.619
3.027
12.188
23
15.238
5.000
1.074
3.878
12.429
22.381
37.619

31.12.2009
5.818
2.352
14.933
5366
569
29.038
3.027
10.676
60
13.763
4.000
1.091
4.701
5.483
15.275
29.038

30.9.2010
5.403
2.372
18.703
7768
778
35.024
3.027
10.260
36
13.323
0
1.025
7.751
12.925
21.701
35.024

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007,2008,2009 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Το σύνολο του Ενεργητικού στις 30.9.2010 ανήλθε σε € 35.024 χιλ. και στις 31.12.2009
ανήλθε σε € 29.038 χιλ. έναντι € 37.619 χιλ. στις 31.12.2008 και € 46.553 χιλ. στις
31.12.2007. Στις 31.12.2009 το ενεργητικό περιλάμβανε κυρίως αποθέματα ποσού € 14.933
χιλ., ενσώματα πάγια που ανέρχονται σε € 5.818 χιλ., εμπορικές απαιτήσεις ποσού € 4.749
χιλ., και ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ποσού € 569 χιλ. ενώ στις 30.9.2010 το ενεργητικό
περιλάμβανε κυρίως αποθέματα ποσού € 18.703 χιλ., ενσώματα πάγια που ανέρχονται σε €
5.403 χιλ., εμπορικές απαιτήσεις ποσού € 7.042 χιλ. και ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ποσού € 778χιλ..
Στις 30.9.2010 οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε € 21.701 χιλ., και στις
31.12.2009 σε € 15.275χιλ. από € 22.381χιλ. στις 31.12.2008 και € 30.108 χιλ. στις
31.12.2007. Στις 31.12.2009, οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν κατά
κύριο λόγο μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ποσού €
8.701 χιλ. και εμπορικές υποχρεώσεις ποσού € 4.152 χιλ. ενώ στις 30.9.2010 οι συνολικές
υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κυρίως βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις συνολικού
ποσού € 7.751 χιλ. και εμπορικές υποχρεώσεις ποσού € 11.588 χιλ..
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 13.323 χιλ. στις 30.09.2010 και σε € 13.763 χιλ.
στις 31.12.2009 από € 15.238χιλ. στις 31.12.2008 και € 16.445χιλ. στις 31.12.2007.
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Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τις ταμειακές ροές του Ομίλου στις χρήσεις
2007, 2008 και 2009 και την περίοδο 1.1 – 30.09.2010:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

σε χιλ. €

Σύνολο εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Σύνολο εκροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
χρήσης

1.131.12.2007

1.131.12.2008

1.131.12.2009

(8.625)

7.250

4.224

(475)

(674)

(3.679)

8.455

(6.763)

(1.024)

1.236

1.049

569

1.130.09.2009

1.130.09.2010

1.092

1.485

(3.601)

(300)

2.848

(977)

1.387

778

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007,2008,2009 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Από τη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου προέκυψαν θετικές ροές για τη χρήση 2009
ύψους € 4.224 χιλ. € και για τη χρήση 2008 ύψους € 7.250 χιλ. € ενώ κατά τη χρήση 2007
ήταν αρνητικές ύψους € 8.625 χιλ. Το εννεάμηνο του 2010 οι ροές του Ομίλου ήταν θετικές
ύψους € 1.485 χιλ ενώ το εννεάμηνο του 2009 ήταν θετικές ποσού € 1.092 χιλ.. Η μεταβολή
αυτή οφείλεται αφενός στη μείωση των πωλήσεων του εννεαμήνου 2010 σε σχέση με το
εννεάμηνο του 2009, η οποία όμως αντισταθμίσθηκε από τη βελτίωση, κατά 1.268 χιλ., € των
λογαριασμών του κεφαλαίου κίνησης αλλά και την μείωση των καταβεβλημένων τόκων κατά
100 χιλ.€ καθώς και την μη καταβολή φόρων ύψους 513 χιλ. €
Αναφορικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου προέκυψαν αρνητικές ροές, ύψους
€ 300 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2010, € 3.679 χιλ. κατά τη χρήση 2009, € 674 χιλ. κατά τη
χρήση 2008 και € 475 χιλ. κατά τη χρήση 2007. Το 2009 σημειώθηκε μεγάλη εκροή διότι
επενδύθηκαν κεφάλαια για την αγορά παγίων στοιχείων και εξοπλισμού καθώς και για
εγγυήσεις ενοικίων του νέου κτιρίου για τις καινούργιες εγκαταστάσεις που μετεγκαταστάθηκε
η Εκδότρια στον Ασπρόπυργο.
Οι χρηματορροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ήταν αρνητικές για το εννεάμηνο του
2010 ύψους € 977 χιλ. καθώς και για τις χρήσεις 2009 και 2008 που ανήλθαν σε € 1.024 χιλ.
και € 6.763 χιλ.αντίστοιχα, από θετικές ύψους € 8.455 χιλ. που ήταν κατά τη χρήση 2007. Η
πορεία των εν λόγω ροών οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη αποπληρωμή σε σχέση με την
ανάληψη δανείων καθώς και στη μείωση των πληρωθέντων μερισμάτων κατά το 2009 και το
2010.
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1.7

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Στην συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς
και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές της Εταιρίας.
Επισημαίνεται ότι οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην
είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία και ο Όμιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι
και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις,
μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας και του
Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρία και τον Όμιλο















Σύμβαση με YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Συμβάσεις με Δίκτυο
Παράλληλες εισαγωγές
Δραστηριοποίηση στο εξωτερικό
Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη
Ασφαλιστικές καλύψεις
Οι βασικοί μέτοχοι ασκούν σημαντική επιρροή στην Εταιρία
H Εταιρία δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει μερίσματα στο μέλλον
Η πρόσφατη κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη
δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια μέσω δανεισμού και στο κόστος δανεισμού
του
Εξάρτηση από συναλλαγματικές ισοτιμίες
Ανταγωνισμός
Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά
Εξάρτηση από οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τις
μετοχές τις Εταιρίας






Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής παρουσιάζει διακυμάνσεις.
Δε θα υπάρξει αποζημίωση για τα δικαιώματα προτίμησης που δε θα ασκηθούν.
Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους στην παρούσα αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους (dilution).
Η αγορά των δικαιωμάτων προτίμησης ενδέχεται να μην αναπτυχθεί επαρκώς.
Η αγοραία τιμή των μετοχών της Εταιρίας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τις
πωλήσεις σημαντικών ποσοστών Μετοχών από την Εταιρία ή τους υπάρχοντες μετόχους
της Εταιρίας ή την προσδοκία ότι τέτοιες πωλήσεις θα μπορούσαν να συμβούν.
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1.8








Έγγραφα μέσω παραπομπής
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για τη χρήση 2007 είναι, μαζί με την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου
διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου και στην
ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www. yamaha-motor.gr/
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για τη χρήση 2008 είναι, μαζί με την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου
διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου και στην
ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www. yamaha-motor.gr/
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για τη χρήση 2009 είναι, μαζί με την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου
διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου και στην
ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www. yamaha-motor.gr/
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της
περιόδου 1.1 – 30.09.2010 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος,
Δήμος Ασπροπύργου και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www. yamaha-motor.gr/

Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των πληροφοριών που είναι
διαθέσιμες στις συγκεκριμένες διευθύνσεις δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
1.9

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα
βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Θέση
Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου:






Το καταστατικό της Εταιρίας.
Το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ της 26.10.2010 που
αποφάσισε την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών για τις χρήσεις που έληξαν την
31.12.2008 και την 31.12.2009.
Το από 27.10.2010 Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή (Δικηγορική Εταιρία Δρακόπουλος &
Βασαλάκης).
Η Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η Έκθεση
Επισκόπησης για τη δήλωση της Εταιρίας περί της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης της
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
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2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η επένδυση στις κοινές ονομαστικές μετοχές ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. υπόκειται σε μία 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 σε αυτές τις μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα
που περιγράφονται παρακάτω, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, η χρηματοοικονομική θέση του ή
τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και,
ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των κοινών
ονομαστικών μετοχών της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή
μέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που
περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ο
Όμιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που
θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές
δραστηριότητες της Εταιρίας και του Ομίλου. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των
κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην
πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς.
2.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρία και τον Όμιλο

Σύμβαση με YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Ο Όμιλος μέσω συμβάσεων που έχει συνάψει επί σειρά ετών με την εταιρία Yamaha Motor
Europe N.V. (θυγατρική εταιρία της εδρεύουσας στην Ιαπωνία Yamaha Motor Co. και μία εκ’
των βασικών μετόχων της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.) έχει το δικαίωμα αποκλειστικής διανομής
των προϊόντων της Yamaha Motor Co. στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία καθώς και
των προϊόντων συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Οι ισχύουσες Συμβάσεις έχουν διάρκεια
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011, και αφορούν πωλήσεις που αντιπροσωπεύουν το 93%
του κύκλου εργασιών.
Δεδομένου ότι, το μεγαλύτερο μέρος των αγορών του Ομίλου γίνεται από τον ανωτέρω
προμηθευτή, η δραστηριότητα του Ομίλου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη συνέχιση της
επιτυχούς συνεργασίας και την ανάπτυξη του ιδίου του προμηθευτή. Η μη ανανέωση της
σύμβασης της Ελλάδος ή/και η λύση αυτής θα επιδρούσε δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου. Η σχέση
προμηθευτή οίκου / Διανομέα μπορεί επίσης να έχει καθοριστική επίδραση στην περιουσιακή
διάρθρωση και στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, η εν λόγω συνεργασία χαρακτηρίζεται ως μακρόχρονη,
αμοιβαία επωφελής και χωρίς προβλήματα. Στα 40 χρόνια αγαστής συνεργασίας με την
Yamaha Motor Co. πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες ανανεώσεις των Συμβάσεων με
προσθήκες/προσαρτήματα που αφορούν την εξειδίκευση των όρων πληρωμής ανάλογα με τις
τρέχουσες συνθήκες ή/και την ενσωμάτωση σημαντικών αλλαγών (πχ. οργανωτικών).
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, οι περιγραφόμενες στη Σύμβαση υποχρεώσεις, όπως
ορίζονται από την Yamaha Motor Co., συνεχίζουν να τηρούνται αποδίδοντας αμοιβαία οφέλη.
Συμβάσεις με Δίκτυο
Η Εταιρία συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τους συνεργάτες-διανομείς που μεταπωλούν τα
προϊόντα της. Οι εν λόγω συμβάσεις συνεργασίας διακρίνονται κατά κατηγορία βαθμών
δέσμευσης (αποκλειστικές, επιλεκτικές) και δραστηριότητας (εμπορίας, συνεργείου κ.λ.π.).
Σύμφωνα με την Εταιρία οι συμβάσεις αυτές, τόσο με τους συνεργάτες όσο και με τους
προμηθευτές της διέπονται και είναι σύμφωνες προς τον Κανονισμό 2790/1999 της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22.12.1999 «για την εφαρμογή του αρ. 81 παράγραφος 3
της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών».
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Οι συμβάσεις συνεργασίας ισχύουν κατ’ αρχήν από την ημερομηνία, που ορίζεται στη
σύμβαση, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους (31.12),
στο οποίο εμπίπτει η ημερομηνία έναρξης ισχύος. Οι συμβάσεις ανανεώνονται περαιτέρω
αυτόματα για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους από τη λήξη τους, εκτός εάν το ένα από τα
δυο συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο εγγράφως την πρόθεσή του να τερματίσει
τη σύμβαση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση με εξάμηνη προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει εξάρτηση από συγκεκριμένους συνεργάτες, καθώς οι πωλήσεις
προς τον κάθε συνεργάτη αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό επί του ενοποιημένου
κύκλου εργασιών της Εκδότριας. Ο μεγαλύτερος συνεργάτης αντιπροσωπεύει ποσοστό 4,9%
την 30.09.2010 επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών..
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εταιρίας, το δίκτυο συνεργατών της Εταιρίας δεν παρουσιάζει
ιδιαίτερο κίνδυνο απομείωσης, καθώς οι συμβάσεις που διέπουν τις συνεργασίες καλύπτονται
από σχετικές ρήτρες εξασφάλισης, κυρίως όμως συνεπεία της υπάρχουσας οργάνωσης και
διασποράς του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση δε, τυχόν απώλεια συνεργάτη δεν αναμένεται να
είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμη από την Εκδότρια, λόγω της υψηλής διάδοσης των
εμπορευομένων προϊόντων και του ευρέως αναγνωρίσιμου ονόματος του προϊόντος («brand
name») που εξασφαλίζει το ενδιαφέρον υποψήφιων συνεργατών.
Παράλληλες εισαγωγές
Η παράλληλη εισαγωγή και διάθεση από τρίτους των εμπορευομένων από την Εκδότρια
προϊόντων μπορεί να είναι νόμιμη, εφόσον δεν παραβιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία περί
αθέμιτου ανταγωνισμού, πράγμα που συμβαίνει ιδίως όταν οι παράλληλες εισαγωγές είναι
αντίθετες στα χρηστά ήθη, ως αποτέλεσμα στρεβλωτικών μεθόδων της αγοράς ή ακόμη στις
περιπτώσεις που οι παράλληλες εισαγωγές απολήγουν σε αθέμιτη προσβολή της
επιχειρηματικής φήμης και οργάνωσης της παραγωγού εταιρίας.
Η Εταιρία εκτιμά ότι προστατεύεται, στο μέτρο του δυνατού, από τον κίνδυνο των
παράλληλων εισαγωγών, λόγω της οργάνωσης του δικτύου διανομής στην Ευρώπη της
«YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.», διότι αυτό στηρίζεται σε αυστηρούς γεωγραφικούς
περιορισμούς, επιτρέποντας τον εντοπισμό τυχόν παράλληλων εισαγωγών από τη
διασταύρωση των στοιχείων των πωλούμενων προϊόντων ανά την Ευρώπη μέσω των κατά
τόπους Υπουργείων Συγκοινωνιών. Σημειώνεται ότι, δεν δύναται να εξασφαλισθεί η πλήρης
εξάλειψή του φαινομένου.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η διάθεση των προϊόντων της Εκδότριας από τρίτους θα
μπορούσε να έχει σχετική αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην
οικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα λειτουργίας της Εταιρίας και του Ομίλου.
Δραστηριοποίηση στο εξωτερικό
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, σε ποσοστά
3,9% και 4% του συνολικού κύκλου εργασιών της χρήσης 2009 και της περιόδου του πρώτου
εννεαμήνου 2010 αντίστοιχα. Η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό συνοδεύεται από αυξημένο
επιχειρηματικό κίνδυνο και βαθμό δυσκολίας, καθώς επηρεάζεται από τις οικονομικές
συνθήκες των εν λόγω χωρών καθώς και από μεταβολές στις τοπικές νομοθετικές ρυθμίσεις,
οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την εν λόγω δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, η
δραστηριότητα αυτή ενδέχεται να μην έχει τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα και
επομένως να επιδράσει δυσμενώς στον κύκλο εργασιών, στη χρηματοοικονομική κατάσταση,
στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.
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Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη
Η διοίκηση της Εταιρίας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων στελεχών, τα οποία έχοντας γνώση
του αντικειμένου συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της
Εταιρίας. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία με
αντικειμενικό σκοπό την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της
Εταιρίας. Η διατάραξη, για οιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών με την Εταιρία ή
απώλειά τους ενδέχεται να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της. Η Εταιρία διαθέτει την
απαιτούμενη υποδομή ώστε να αντιμετωπίσει έγκαιρα τυχόν απώλεια στελέχους ή στελεχών
της χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία εργασιών της.
Ασφαλιστικές καλύψεις
Οι δραστηριότητες των εταιριών του Ομίλου αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορεί να
προκύψουν από αρνητικά γεγονότα όπως, μεταξύ άλλων, καταστροφές αποθεμάτων,
εγκαταστάσεων, ατυχήματα πάσης φύσεως, τραυματισμούς και βλάβες σε πρόσωπα
(εργαζομένους ή/και τρίτους), ζημιές σε εξοπλισμό και περιουσίες τρίτων. Παρά την πολιτική
κάθε δυνατής ασφαλιστικής κάλυψης (βλ. ενότητα 3.10.2 «Ασφαλιστικές Καλύψεις και
Παροχές Ασφάλισης») έναντι των βασικών κινδύνων (πυρός, αστικής ευθύνης) των
εγκαταστάσεων και των εμπορευμάτων, σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής, η
Εταιρία στα ασφαλιστήρια συμβόλαια της δεν έχει συμπεριλάβει τα διαφυγόντα κέρδη. Δεν
διασφαλίζεται εκ των προτέρων η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη όλων των ανωτέρω κινδύνων
με αποτέλεσμα να δύναται να επηρεαστεί η δραστηριότητα και η χρηματοοικονομική της
κατάσταση στην περίπτωση ζημιών που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Επιπρόσθετα, σε ενδεχόμενη μερική ή ολική καταστροφή των εγκαταστάσεων και των
εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές συμβάσεις, προβλέπεται η
υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης, ενώ δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία
βεβαίωση ότι η Εκδότρια θα αποζημιωθεί άμεσα και στο ακέραιο από τις ασφαλιστικές
εταιρίες.
Οι βασικοί μέτοχοι ασκούν σημαντική επιρροή στην Εταιρία
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει ειδικά δικαιώματα ψήφου για επιμέρους
κατηγορίες μετοχών ή μετόχων. Η οικογένεια Κυριακοπούλου, είναι κάτοχος συνολικού
ποσοστού, άμεσα και έμμεσα, δικαιωμάτων ψήφου 42%, (κατά την 16.11.2010) του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και μπορεί να ασκεί επιρροή στις αποφάσεις που
λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της
παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οικογένεια Κυριακοπούλου θα συνεχίσει να
ελέγχει τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας, με βάση τις
σχετικές δηλώσεις προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.10.2010 για την παρούσα
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Ακόμη κι αν η οικογένεια Κυριακόπουλου εξακολουθήσει να
κατέχει ή να ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, λιγότερο από 50% των μετοχών της Εταιρίας, για όσο
καιρό κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, περισσότερο από το 1/3 των μετοχών της Εταιρίας, θα είναι
σε θέση να αποτρέπει εταιρικές ενέργειες που απαιτούν την έγκριση των μετόχων της
Εταιρίας σχετικά με οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, απορρόφηση,
συγχώνευση, και διάθεση κερδών, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ελληνικού
δικαίου. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της, η οικογένεια Κυριακόπουλου
ενδέχεται να έχει ως κίνητρο συμφέροντα διαφορετικά από τα συμφέροντα των λοιπών
μετόχων.
H Εταιρία δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει μερίσματα στο μέλλον
Η Εταιρία την εξεταζόμενη τριετία κατέβαλε μερίσματα με εξαίρεση τη χρήση 2009 όπου η
διοίκηση αποφάσισε να μη διανείμει μέρισμα λόγω της μη επίτευξης κερδών.
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Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας,
για την καταβολή μερισμάτων, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης
της οικονομικής κατάστασης και των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του
Ομίλου. Συνεπώς, δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι η Εταιρία θα καταβάλλει
μερίσματα στο μέλλον.
Η πρόσφατη κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να επιδράσει αρνητικά
στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια μέσω δανεισμού και στο κόστος
δανεισμού του
Ο Όμιλος επί του παρόντος χρηματοδοτεί τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης μέσω των
λειτουργικών ταμειακών ροών καθώς και με τραπεζικό δανεισμό. Συγκεκριμένα, την
30.09.2010 ο Όμιλος είχε συνάψει συμβάσεις ομολογιακού δανείου, συμβάσεις πίστωσης
αλληλόχρεων λογαριασμών και συμβάσεις διατραπεζικές, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών
σε κεφάλαιο κίνησης. Την 30.09.2010, το μέσο κόστος δανεισμού (κυμαινόμενα επιτόκια)
ήταν 4,35% για τον Όμιλο και ο μέσος όρος υπολοίπου δανείων ήταν € 8.619 χιλ. ενώ το
υπόλοιπο μη χρησιμοποιηθέν ποσό σύμφωνα με τις διαθέσιμες την 30.09.2010 γραμμές
πίστωσης ανήλθε σε € 15.599 χιλ. Μελλοντικά και λόγω της δυσμενούς χρηματοοικονομικής
κρίσης υπάρχει περίπτωση να συναφθούν δανειακές συμβάσεις με δυσμενέστερους όρους. Η
δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια μέσω τραπεζικού δανεισμού
επηρεάζεται σημαντικά, μεταξύ άλλων, από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις
εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η παρούσα διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και η
πιθανή αύξηση των επιτοκίων, ενδέχεται να αυξήσουν το χρηματοοικονομικό κόστος της
Εταιρίας και του Ομίλου και να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα τους να αντλήσουν
πρόσθετα κεφάλαια, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα οικονομικά αποτελέσματα
της Εταιρίας και του Ομίλου.
Εξάρτηση από συναλλαγματικές ισοτιμίες
Η Εταιρία δηλώνει ότι η πλειοψηφία των συναλλαγών πραγματοποιούνται σε Ευρώ. Όσον
αφορά στις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού, για μεν εκείνη την Βουλγαρία, αφενός το
μεγαλύτερο ποσοστό των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ, αφετέρου η ισοτιμία του τοπικού
νομίσματος σε σχέση με το ευρώ, είναι <<κλειδωμένη>>. Για τη θυγατρική στη Ρουμανία, το
μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ, οι δε διακυμάνσεις που παρουσιάζει η
ισοτιμία του τοπικού νομίσματος (RON) έναντι του ευρώ, εφόσον κριθεί αναγκαίο,
αντιμετωπίζονται κεντρικά από την εταιρία εφαρμόζοντας τεχνικές κάλυψης (hedging)
συνάπτοντας προθεσμιακές αγοραπωλησίες ξένου νομίσματος, προκειμένου να
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. Ως εκ τούτου, κατά την παρούσα φάση, η Διοίκηση εκτιμά ότι
δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από την διακύμανση συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Ανταγωνισμός
Οι αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος χαρακτηρίζονται από συνθήκες έντονου
ανταγωνισμού τόσο στις διεθνείς όσο και στην ελληνική αγορά. Η Εταιρία αντιμετωπίζει
ανταγωνισμό από αποκλειστικούς διανομείς άλλων πολυεθνικών εταιριών ομοειδούς
αντικειμένου καθώς και από θυγατρικές των ξένων προμηθευτών-οίκων. Παρόλο που η
Εταιρία εκτιμά ότι έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και προώθηση των
προϊόντων της και έχει καθιερώσει τα επώνυμα προϊόντα της στην ελληνική αγορά, τυχόν
διαφοροποίηση των συνθηκών ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων και λόγω της αρνητικής
οικονομικής συγκυρίας, θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας και του
Ομίλου.
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Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά
Το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως οι
γενικότερες συνθήκες της οικονομίας, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, το ενεργειακό κόστος, η
καταναλωτική πίστη κλπ. Οι καταναλωτικές δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά είναι
ελαστικές δαπάνες και επηρεάζονται σε συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες
δαπάνες για βασικά αγαθά κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής ύφεσης κατά τις οποίες το
διαθέσιμο εισόδημα περιορίζεται. Κατά συνέπεια, τόσο η είσοδος της ελληνικής οικονομίας σε
περίοδο ύφεσης αλλά και η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες που
δραστηριοποιείται ο Όμιλος, θα μπορούσε να επιδράσει δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.
Εξάρτηση από οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις
Οι δραστηριότητες του Ομίλου, η χρηματοοικονομική του θέση και τα λειτουργικά του
αποτελέσματα, ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από γεγονότα εκτός ελέγχου του. Στα
γεγονότα αυτά περιλαμβάνονται-ενδεικτικά και όχι περιοριστικά-τα ακόλουθα:
• Οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα που καταδεικνύουν μείωση των
πωλήσεων, μείωση της ρευστότητας των αγοραστών, οικονομική ανασφάλεια και μείωση
της κατανάλωσης.
• αλλαγές της Ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής
• πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια ή αλλού, και
• φορολογικές και λοιπές πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να
επηρεάσουν την ελληνική οικονομία.
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2.2

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και
τις Μετοχές της Εταιρίας

Η τιμή της κοινής μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις
Η τιμή διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας μπορεί να υπόκειται σε
διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα πολλών εξωγενών παραγόντων. Μεταξύ των παραγόντων
αυτών περιλαμβάνονται –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- οι ακόλουθοι:
•
•
•
•
•
•
•

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

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 δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους στην παρούσα αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην
Εταιρίας
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 δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους στην παρούσα αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους επί του μετοχικού κεφαλαίου
της Τραπέζης.
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.
Ενδεχόμενη πτώση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας κατά τη
διάρκεια ή μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της δεν θα μειωθεί
σε επίπεδα χαμηλότερα της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών της. Εφόσον συμβεί κάτι
τέτοιο, οι επενδυτές που άσκησαν τα δικαιώματά τους θα υποστούν ζημία εξ υποτιμήσεως. 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
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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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3.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

3.1

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 “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ &
ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.” (εφεξής “ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ” ή η “Εταιρία” ή η “Εκδότρια”),
καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές ονομαστικές μετοχές και τις
πληροφορίες για τις θυγατρικές της (εφεξής “o Όμιλος”).
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 MOTOΔYNAMIKH, Θέση Κύριλλος,
Δήμος Ασπροπύργου, τηλ. 210 6293583 (αρμόδιος κ. Χρήστος Μπονάνος).
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 την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων.
Το Ενημερωτικό 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.athex.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του
Συμβούλου Έκδοσης Alpha Bank (www.alpha.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
(http://www.yamaha-motor.gr/). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν
στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της εταιρίας
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου και στα γραφεία τoυ Συμβούλου
Έκδοσης Alpha Bank, Πανεπιστημίου 45, Αθήνα Αττικής.
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται
από τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία
αφορά στην Εταιρία και στην παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν
από την πλευρά της Εταιρίας τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και ο
Σύμβουλος Έκδοσης Alpha Bank, βεβαιώνουν ότι το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του
Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι τα εξής:



ο κος Σωτήρης Χατζίκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος Δήμος
Ασπροπύργου, τηλ 210 6293500,
η κα Άννα Λίζου – Σπυράτου, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος Δήμος
Ασπροπύργου, τηλ 210 6293500.

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
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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,
καθόσον γνωρίζουν, αληθείς 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 τη δικηγορική εταιρία
«Δρακόπουλος & Βασσαλάκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία», Ομήρου 6 105 64 Αθήνα,
τηλ 210 3227000, προκειμένου να δοθεί η επιστολή πορισμάτων που παρατίθεται στην
ενότητα «Πορίσματα Νομικού Ελέγχου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Επίσης, κατ΄
εντολή του Συμβούλου Έκδοσης Alpha Bank και της Εταιρίας, η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 144 51 Αθήνα) προέβη
σε επισκόπηση της ενδιάμεσης λογιστικής κατάστασης της περιόδου 01.01-30.09.2010, της
δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
και εξέδωσε βεβαίωση αναφορικά με την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της
Εκδότριας. Οι ως άνω, Έκθεσεις, Επισκόπησης για την ενδιάμεση λογιστικής περίοδο 01.0130.09.2010 και της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου
και η Βεβαίωση, παρατίθενται αντίστοιχα στις ενότητες 3.3.1 "Εκθέσεις ελέγχου των
οικονομικών χρήσεων 2007, 2008 και 2009 και έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης περιόδου 1.1
– 30.09.2010" και 3.3.2 "Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και
Έκθεση Επισκόπησης της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης" 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 επιτυχή
ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (βλ. σχετικά Ενότητες «Δαπάνες
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου» και «Σύγκρουση Συμφερόντων» του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου).
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3.2

Έγγραφο Νομικού Ελεγκτή

Ο Νομικός Έλεγχος που είχε ως αντικείμενο την εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και κάλυψε το
χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως και 26.10.2010 και διενεργήθηκε από τη Δικηγορική
Εταιρία «Δρακόπουλος & Βασαλάκης», (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 80103), οδός Ομήρου 6, 105 64 Αθήνα,
τηλ.: 210 3227000 (εφεξής «Έκτακτος Νομικός Ελεγκτής») η οποία δεν συνδέεται και δεν
διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εκδότρια και τις συνδεδεμένες με αυτή
εταιρίες. Ο Νομικός Έλεγχος έλαβε υπόψη του τα έγγραφα, πιστοποιητικά και τα λοιπά
στοιχεία που παρασχέθηκαν από την Εταιρία στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Ν.
3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σύμφωνα με το από 27.10.2010 Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή, τα πορίσματα του Νομικού
Ελέγχου είναι τα εξής:

«O Νομικός Έλεγχος που διενεργήσαμε είχε ως αντικείμενο την εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Α.Ε.Ε., κάλυψε το χρονικό διάστημα από 1-7-2005 έως και 26-10-2010 και διενεργήθηκε με
βάση τα έγγραφα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσε η Εταιρία στη διάθεσή μας, την
από 19-10-2010 Βεβαίωση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας (η «Βεβαίωση») και την
από 21-10-2010 Επιστολή του Νομικού Συμβούλου του Ομίλου και άλλες επιστολές,
βεβαιώσεις και δηλώσεις τις οποίες λάβαμε υπόψη μας κατά τη διενέργεια του νομικού
ελέγχου που διενεργήσαμε.
Τα στοιχεία που ελέγξαμε είναι επαρκή για τον πλήρη νομικό έλεγχο της Εκδότριας για το
σκοπό της σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου.
Δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας και την εισαγωγή των νέων μετοχών της στο Χ.Α.
Το Καταστατικό της Εκδότριας δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Εντοπίσαμε
αποκλίσεις του καταστατικού της Εκδότριας σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 3884/2010 ή
ορισμένες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του ν.2190/1920 όπως ενδεικτικά η προθεσμία
πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ., οι οποίες , εντούτοις, δεν
συνιστούν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς οι σχετικές διατάξεις του νόμου
υπερισχύουν των διατάξεων του καταστατικού και τυγχάνουν εφαρμογής άνευ ετέρου.
Η Εκδότρια έχει εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις της εταιρικής
διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει
το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο Ν. 3016/2002. Η Εκδότρια έχει συμμορφωθεί
προς τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7-8 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 3693/2008 (άρθρο 37).
Η νομική κατάσταση της Εκδότριας είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς
στους οποίους υπόκειται.
Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εκδότριας είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους
κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, οι μετοχές της Εκδότριας
είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και δεν προέκυψε η ύπαρξη
συμφωνιών μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των τίτλων.
Από το νομικό έλεγχο που διενεργήσαμε δεν προέκυψε στοιχείο παραβίασης από την Εκδότρια
νόμου ή κανονισμού από την οποία να προκύπτει ή να ενδέχεται να προκύψει ουσιώδης
επίπτωση στην νομική κατάσταση της Εκδότριας.
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Πιθανή αρνητική έκβαση των δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται η Εκδότρια και
οι ενοποιούμενές της εταιρίες δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρίας ή/και του Ομίλου.
Δεν υφίσταται άλλο στοιχείο νομικής φύσης το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την
οικονομική κατάσταση της Εκδότριας.
Κατόπιν μελέτης του ενημερωτικού δελτίου, δεν έχει παραληφθεί από αυτό ουσιώδες νομικό
ζήτημα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τη σύνταξή του, που θα
έπρεπε να έχει περιληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με το νόμο 3401/2005 σε
συνδυασμό με τον Κανονισμό 809/2004.
Περαιτέρω, δηλώνουμε ότι η δικηγορική εταιρία «Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δικηγορική
Εταιρία», οι εταίροι ή συνεργάτες της δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε
συμφέρον ή σχέση με την Εκδότρια και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες.
Συναινούμε στην παράθεση των συμπερασμάτων του νομικού ελέγχου που διενεργήσαμε στο
Ενημερωτικό Δελτίο και στη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό. »
Το Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή περιλαμβάνεται στο παρόν Ενημερωτικό με τη σύμφωνη
γνώμη της Εταιρίας, η οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά
από το πρωτότυπο 27.10.2010 έγγραφό του και ότι εξ όσων γνωρίζει και είναι σε θέση να
βεβαιώσει ότι, κατά την αναπαραγωγή του στο Ενημερωτικό Δελτίο, δεν υπήρξαν παραλείψεις
που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες στο Ενημερωτικό Δελτίο ανακριβείς ή
παραπλανητικές.
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3.3

Νόμιμοι Ελεγκτές

Ο Σύμβουλος της Έκδοσης γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει
ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο.

3.3.1 Εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών χρήσεων 2007, 2008 και 2009 και
έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης περιόδου 1.1 – 30.09.2010
Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται, και οι ενδιάμεσες
εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου επισκοπούνται, από τακτικούς
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ουδείς από τους τακτικούς ελεγκτές λογιστές έχει παραιτηθεί ή
ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες καθώς και μέχρι τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
Ο/Η έλεγχος/επισκόπηση των δημοσιευμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), για τις χρήσεις 2007-2009 και ενδιάμεσης περιόδου
1.1 – 30.09.2010, πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως:








Χρήση 2007: Γιάννης Γ. Μυστακίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) της ελεγκτικής εταιρίας
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόμετρο Εθνικής
Οδού Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2886000),
Χρήση 2008: Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού
Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2886000).
Χρήση 2009: Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού
Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2886000).
Περίοδος 1.1 – 30.09.2010: Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της ελεγκτικής
εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόμετρο
Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2886000).

Οι εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών χρήσεων 2007, 2008 και 2009, καθώς και η έκθεση
επισκόπησης της ενδιάμεσης περιόδου 1.1 – 30.09.2010, με ημερομηνίες 05.03.2008,
05.03.2009, 16.03.2010 και 10.11.2010 αντιστοίχως, μαζί με τις σχετικές ατομικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και θα
πρέπει να διαβάζονται συναρτήσει αυτών, βρίσκονται διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας,
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων Θέση Κύριλλος, Δήμος
Ασπροπύργου, καθώς στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διεύθυνση http://www.yamahamotor.gr/
Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ακολούθως, παρατίθενται αυτούσιες οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα των ως άνω
ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, όπως προέρχονται από τις εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων
κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών) της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν,
31.12.2007, 31.12.2008 και 31.12.2009. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν
αντίστοιχα με την από 05.03.2008 απόφαση του Δ.Σ. και με την από 30.05.2008 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την από 05.03.2009 απόφαση του Δ.Σ. και με την από
29.05.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και με την από 16.03.2010 απόφαση
του Δ.Σ. και με την από 23.04.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

28

Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ
Χρήση 2007
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Γιάννη
Γ. Μυστακίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511), επί των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2007. Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Δημοσιευμένων
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2007
«Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις («οι
Οικονομικές Καταστάσεις») της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («η Εταιρεία»), που
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που
είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη
συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου
μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την
εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης
ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 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 Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από
τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν.2190/1920
καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.»
Χρήση 2008
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ.
Βασίλειου Καμινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411), επί των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2008. Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Δημοσιευμένων
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2008
«Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («η Εταιρεία») και των θυγατρικών της («ο
Όμιλος») και τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που αποτελούνται από τους
ισολογισμούς της 31 Δεκεμβρίου 2008 τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που
είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη
συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου
μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την
εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης
ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
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Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και
του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την 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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

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.»
Χρήση 2009
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ.
Βασίλειου Καμινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411), επί των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2009. Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Δημοσιευμένων
Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2009
«Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από
την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις 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 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 οι 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 ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών
και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει
είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας και των
θυγατρικών αυτής, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009, την 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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών 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.»
Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Περίοδος 1.1 – 30.09.2010
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Επισκόπησης του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ.
Βασίλειου Καμινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411), επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων
της Εταιρίας για την περίοδο 1.1 – 30.09.2010.
Έκθεση Επισκόπησης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Ενδιάμεσης
Οικονομικής Πληροφόρησης

«Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Α.Ε.Ε. (δ.τ. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.) («η Εταιρία») της 30ης Σεπτεμβρίου 2010 και τις
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εννεαμηνιαίας 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 της εργασίας 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
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στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα Επισκόπησης

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.»

3.3.2 Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και
Έκθεση Επισκόπησης της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου
κίνησης
Για τους σκοπούς της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, κατόπιν αιτήματος του
Συμβούλου Έκδοσης και της Εταιρίας έχει διενεργηθεί επισκόπηση της δήλωσης της Εταιρίας
για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και έλεγχος της
επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ από την ΕΡΝΣΤ &
ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 144 51
Αθήνα).
Οι σχετικές εκθέσεις παρατίθενται κατωτέρω αυτούσιες όπως περιλαμβάνονται στην από 15
Νοεμβρίου 2010 επιστολή της ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α.Ε.
Βεβαίωση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της επάρκειας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου
«Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εμπορική Εισαγωγική Διτρόχων
και Μηχανών Θαλάσσης Α.Ε.Ε.
δ.τ. «Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.»
19300, Θέση Κύριλλος
Ασπρόπυργος

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010

Κύριοι,
Στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ανώνυμης εταιρείας
Μοτοδυναμική (εφεξής η «Εταιρεία») για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007,
2008 και 2009, μελετήσαμε και αξιολογήσαμε τα συστήματα λογιστικής οργανώσεως και
οικονομικού λογιστικού εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, στο βαθμό που θεωρήσαμε
απαραίτητο, ώστε να έχουμε μια εκτίμηση της αξιοπιστίας των συστημάτων αυτών, όπως
απαιτείται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα και ειδικότερα από το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 315 «Κατανόηση της
επιχείρησης και του περιβάλλοντός της και εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας». Ο
αποκλειστικός σκοπός αυτής της μελέτης και αξιολόγησης ήταν να προσδιοριστεί η φύση, ο
χρόνος και η έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που κρίναμε αναγκαίες, ώστε να είμαστε σε
θέση να εκφέρουμε γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις τις Εταιρείας και συνεπώς, η
έρευνα αυτή ήταν σημαντικά πιο περιορισμένη από ό,τι θα χρειαζόταν αν επρόκειτο να
εκφέρουμε γνώμη για την πληρότητα των ανωτέρω συστημάτων στο σύνολό τους.
Επισημαίνουμε ότι, λόγω των εγγενών περιορισμών σε οποιοδήποτε σύστημα εσωτερικού
ελέγχου, είναι πιθανόν να υπάρχουν λάθη ή διαχειριστικές ανωμαλίες που να μην είναι
δυνατόν να αποκαλυφθούν από τον έλεγχο. Επίσης, η προβολή στο μέλλον οποιασδήποτε
τρέχουσας εκτίμησης, σχετικά με την αξιοπιστία ενός συστήματος, υπόκειται στον κίνδυνο ότι
οι διαδικασίες μπορεί να καταστούν ανεπαρκείς λόγω αλλαγών στις συνθήκες ή λόγω του ότι
η έκταση εφαρμογής αυτών των διαδικασιών υποβαθμίζεται στο μέλλον.
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, με βάση τις ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις που
διενεργήσαμε, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα Ελεγκτικά Πρότυπα, για τον αποκλειστικό
σκοπό της έκφρασης γνώμης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη μας αδυναμίες που να
επιδρούν ουσιωδώς στην επάρκεια και αξιοπιστία των συστημάτων λογιστικής οργανώσεως
και οικονομικού λογιστικού εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την
31 Δεκεμβρίου 2007, 2008 και 2009.»
Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της δήλωσης της
Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης
«Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εμπορική Εισαγωγική Διτρόχων
και Μηχανών Θαλάσσης Α.Ε.Ε.
δ.τ. «Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.»
19300, Θέση Κύριλλος
Ασπρόπυργος

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010

Κύριοι,
Με βάση τη μεταξύ μας σύμβαση έργου της 25 Οκτωβρίου 2010 και τις διατάξεις του
Κανονισμού ΕΚ 809/2004 επισκοπήσαμε τη δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης
(«η δήλωση επάρκειας») της εταιρείας Μοτοδυναμική (εφεξής «η Εταιρεία») και των
θυγατρικών της (εφεξής ο «Όμιλος») για την περίοδο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011 και η
οποία περιλαμβάνεται στην ενότητα «4.1. Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης»
του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας που θα καταστεί διαθέσιμο στο
επενδυτικό κοινό.
Ευθύνη Διοίκησης
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την ανωτέρω δήλωση επάρκειας, καθώς και για
τη σύνταξη των ταμειακών ροών και των υποθέσεων επί των οποίων αυτή βασίζεται.
Ευθύνη της ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Δική μας ευθύνη είναι η διατύπωση γνώμης, για το κατά πόσο η δήλωση επάρκειας, από κάθε
ουσιώδη άποψη, έχει βασιστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΚ 809/2004 και τις προτάσεις
της CESR για τη συνεπή εφαρμογή του ΕΚ 809/2004. Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί για
αποκλειστική χρήση της Εταιρείας και του Συμβούλου Έκδοσης, και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από κανένα άλλο πρόσωπο και για κανένα άλλο σκοπό. Η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. αποδέχεται ευθύνη μόνο προς τα πρόσωπα που
απευθύνεται η Έκθεση αυτή και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο
της Έκθεσης αυτής προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Εάν οποιοσδήποτε τρίτος αποφασίσει
να βασιστεί στο περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης αυτό θα γίνει με δική του και μόνο
ευθύνη.
Βάση για την έκφραση γνώμης
Διενεργήσαμε την εργασία μας με βάση το Διεθνές Πρότυπο Έργων Διασφάλισης 3000 «Έργα
διασφάλισης που δεν αποτελούν έλεγχο ή επισκόπηση ιστορικής οικονομικής πληροφόρησης».
Σχεδιάσαμε και διενεργήσαμε τις εργασίες μας προκειμένου να συλλέξουμε τις πληροφορίες
και εξηγήσεις τις οποίες κρίναμε απαραίτητες προκειμένου να αποκτήσουμε εύλογη
διασφάλιση ότι η δήλωση επάρκειας που έχει διατυπώσει η Διοίκηση της Εταιρείας έχει
συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΚ 809/2004 και τις
προτάσεις της CESR για τη συνεπή εφαρμογή του ΕΚ 809/2004. Η εργασία μας περιέλαβε τη
διενέργεια συζητήσεων με τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά με τη διαδικασία κατάρτισης
των ταμειακών ροών που υποστηρίζουν τη δήλωση επάρκειας και των βασικών υποθέσεων
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και παραδοχών καθώς και το κατά πόσο οι ταμειακές ροές αυτές έχουν συνταχθεί με ακρίβεια
βάσει των υποθέσεων και των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης της Εταιρείας. Η εργασία
μας έλαβε επίσης υπόψη και τη διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας που εφαρμόσθηκε από τη
Διοίκηση της Εταιρείας σε βασικές υποθέσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση
των ταμειακών ροών.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, από κάθε ουσιώδη άποψη, η δήλωση επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης
που έχει δηλώσει η Εταιρία στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με
προβλέψεις του ΕΚ 809/2004 και τις προτάσεις της CESR για τη συνεπή εφαρμογή του ΕΚ
809/2004.»
Η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. δηλώνει ότι είναι υπεύθυνη
για το περιεχόμενο των ανωτέρω εκθέσεων ελέγχου και επισκόπησης, οι οποίες
περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης των παραπάνω
ελεγκτών και με τη σύμφωνη γνώμη τους και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι, έχει λάβει κάθε εύλογο
μέτρο για να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές, είναι, εξ’ όσων
γνωρίζει, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόμενό τους.
Η «Βεβαίωση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της επάρκειας του συστήματος
Εσωτερικού ελέγχου» και η «Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης» περιλαμβάνονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης των παραπάνω ελεγκτών και με τη
σύμφωνη γνώμη τους. Τα ανωτέρω έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 24.04.2010 εξέλεξε για τη χρήση 2010 ως
ελεγκτικό φορέα την ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, τηλ.:
210 2886000) και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καμινάρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.
20411) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831).
Η εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και ο Ορκωτός
Ελεγκτής Λογιστής κ. Β. Καμινάρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) δηλώνουν ότι δεν συνδέονται και
δεν διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και τον Όμιλο της,
περιλαμβανομένων τυχόν συγκρουόμενων συμφερόντων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν
σημαντικά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, πλην της αμοιβής της
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών ως ελεγκτής της Εταιρίας και ορισμένων εκ των θυγατρικών της.

35

Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ

3.4

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων 2007 – 2009 και
Περιόδου 1.1 – 30.09.2010

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές –
λογιστές.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των χρήσεων 2007, 2008 και 2009
έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, τηλ.:
210 2886000). Τον έλεγχο εκ μέρους της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας για τη χρήση 2007
διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γ. Μυστακίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) για τις
χρήσεις 2008 και 2009 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Β. Καμινάρης
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411).
Οι λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν αντίστοιχα με την από 05.03.2008 απόφαση του
Δ.Σ. και με την από 30.05.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την από
05.03.2009 απόφαση του Δ.Σ. και με την από 29.05.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και με την από 16.03.2010 απόφαση του Δ.Σ. και με την από 23.04.2010
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα και
αφορούν τις οικονομικές χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2007, 31.12.2008 και 31.12.2009,
προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009
και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 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. Βασίλη Καμινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411)
της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα και
αφορούν τις περιόδους 1.1 – 30.09.2010 προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010, 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. Βασίλειο Καμινάρη
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με ημερομηνία 30.09.2010 και 31.12.2009 η δομή του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είχε ως εξής:
Εταιρία

Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.
Motodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.

Έδρα

% συμμετοχής

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ρουμανία

Μητρική
100%
51%
100%
100%
100%

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Η μέθοδος ενοποίησης των ανωτέρω θυγατρικών εταιριών είναι ολική.
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Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 και
για την περίοδο 1.1 – 30.09.2010 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
(ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας (μη ελέγχουσα
συμμετοχή)

2007
86.765
15.842

2008
80.696
15.495

2009
62.000
13.226

4.608

2.947

139

5.310
4.079
2.641

3.625
2.040
1.092

1.009
(356)
(549)

2.623

1.140

(540)

18

(49)

(9)

30.9.2009
53.065
11.330

30.9.2010
37.769
7.988

1.661

(50)

2.331

654

1.217
712

(356)
(450)

735

(426)

(23)

(25)

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007,2008,2009 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των πωλήσεων του Ομίλου ανά
κατηγορία προϊόντος προϊόντων την περίοδο 2007-2009 και την περίοδο 1.1 – 30. 09.2010:

σε χιλ. €
Μηχανοκίνητα δίκυκλα
Προϊόντα θάλασσας
Ανταλλακτικά
Αξεσουάρ
Λιπαντικά
Λοιπά
Υπηρεσίες
Σύνολο

01.01-31.12.2007
54.043
18.236
10.120
2.563
1.191
322

01.01-31.12.2008
46.663
18.635
10.843
2.919
1.199
141

01.0131.12.2009
34.403
13.834
9.796
2.530
1.121
98

01.0130.09.2010
19.260
8.564
7.324
1.299
862
294

289

295

218

166

86.765

80.696

62.000

37.769

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τα στοιχεία του πίνακα των αντίστοιχων
χρήσεων και στοιχεία από την Εταιρία για την περίοδο 1.1 – 30.09.2010.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009
διαμορφώθηκε σε € 62.000 χιλ. έναντι € 80.696 χιλ. τη χρήση 2008 και € 86.765 χιλ. τη
χρήση 2007, παρουσιάζοντας καθοδική πορεία κατά την εξεταζόμενη τριετία λόγω της
μείωσης της ζήτησης των προϊόντων συνεπεία της κακής οικονομικής συγκυρίας. Ομοίως οι
πωλήσεις του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2010 σημείωσαν κάμψη κατά 28,8% και
διαμορφώθηκαν σε € 37.769 χιλ. από € 53.065 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο.
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε κατά τη χρήση 2009 σε € 13.226 χιλ. από € 15.495 χιλ. το
2008 και € 15.842 χιλ. το 2007, παρουσιάζοντας στην τελευταία χρήση μείωση η οποία
οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών. Σημειώνεται ότι το μικτό περιθώριο κέρδους
διαμορφώθηκε σε 21% στη χρήση 2009 από 19% κατά τη χρήση 2008 και 18% στη χρήση
2006. Η αύξηση αυτή του μικτού περιθωρίου από χρονιά σε χρονιά οφείλεται κυρίως στην
αλλαγή του μίγματος των πωλήσεων και στις συγκεκριμένες εμφάσεις της εμπορικής
πολιτικής.
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Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε κατά την περίοδο του εννεαμήνου 2010 σε € 7.988 χιλ. από
€ 11.330 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο, παρουσιάζοντας στην τελευταία περίοδο
μείωση η οποία οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών. Σημειώνεται ότι το μικτό
περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα αφού διαμορφώθηκε σε 21,2% κατά την
περίοδο του εννεαμήνου 2010 από 21,4% κατά την περίοδο του εννεαμήνου 2009. Η
διατήρηση αυτή του μικτού περιθωρίου οφείλεται κυρίως στο γεγονός της αναλογικής
μείωσης του κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις λόγω μη σημαντικής διακύμανσης των τιμών
αγοράς των εμπορευμάτων από τον βασικό προμηθευτή.
Το κόστος πωληθέντων αφορά εξ ολοκλήρου το κόστος κτήσης των αποθεμάτων μειωμένο
κατά το κόστος των ιδιοχρησιμοποιούμενων εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, για μεν τα κυρίως
προϊόντα (δίκυκλα, εξωλέμβιοι κινητήρες κλπ), τα οποία λόγω των αριθμών πλαισίου έχουν
ταυτότητα, το κόστος κτήσης είναι μοναδικό ανά τεμάχιο και περιλαμβάνει το κόστος
εισαγωγής (cif τιμή συν δασμοί & τέλος ταξινόμησης συν αποταμιευτικά και έξοδα
εκτελωνισμού συν επιπλέον μεταφορικά εντός της επικράτειας). Για δε τα συμπληρωματικά
προϊόντα (ανταλλακτικά, αξεσουάρ, λιπαντικά και ελαστικά) προσδιορίζεται με τη μέθοδο του
μέσου κυλιόμενου κόστους την οποία χρησιμοποιεί ο Όμιλος. Το κόστος πωληθέντων του
Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθε σε € 48.774 χιλ. από € 65.201 χιλ. το 2008 και € 70.923
χιλ. το 2007. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου για την περίοδο του εννεαμήνου 2010
ανήλθε σε € 29.781 χιλ. από € 41.735 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο. Η μείωση του
κόστους πωληθέντων ακολουθεί την πτώση των πωλήσεων.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε € 139 χιλ. για τη χρήση 2009 έναντι € 2.947
χιλ. τη χρήση 2008 και € 4.608 χιλ. τη χρήση 2007 ενώ διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους €
50 χιλ. για την περίοδο του εννεαμήνου έναντι κερδών ύψους € 1.661 χιλ. την αντίστοιχη
περισινή περίοδο. Η μείωση στο εν λόγω κονδύλι οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των
πωλήσεων, παρόλη την προσπάθεια περιορισμού των εξόδων που δεν στάθηκε ικανή να
αντισταθμίσει την πτώση του μεικτού κέρδους.
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 356
χιλ. έναντι κερδών ύψους € 2.040 χιλ. τη χρήση 2008 και κερδών ύψους € 4.079 χιλ. τη
χρήση 2007 και τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε
ζημίες ύψους € 549 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 1.092 χιλ. τη χρήση 2008 και κερδών ύψους
€ 2.641χιλ. τη χρήση 2007. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για την περίοδο του
εννεαμήνου 2010 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 356 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 1.217 χιλ. για
την περίοδο του εννεαμήνου 2009 και τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου για την
περίοδο του εννεαμήνου 2010 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 450 χιλ. έναντι κερδών ύψους €
712 χιλ. για την περίοδο του εννεαμήνου 2009.
Οι παραπάνω μεταβολές είναι απόρροια της μείωσης των πωλήσεων κατά την εξεταζόμενη
περίοδο συνεπεία της κακής οικονομικής συγκυρίας.
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Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά στοιχεία των ενοποιημένων ισολογισμών
της 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 και 30.09.2010:
σε χιλ. €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Δικαιώματα μειοψηφίας (μη ελέγχουσα συμμετοχή)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις και Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

30.9.2010

3.012
511
1.771
29.142
10.469
412
1.236
46.553

3.069
462
1.802
22.204
8.565
468
1.049
37. 619

5.818
597
1.754
14.933
4.749
617
569
29.038

5.403
613
1.759
18.703
7.042
726
778
35.024

3.027
13.346
72
16.445

3.027
12.188
23
15.238

3.027
10.676
60
13.763

3.027
10.260
36
13.323

0
967

5.000
1.074

4.000
1.091

0
1.025

13.532
13.392
2.217
30.108
46.553

10.580
3.878
1.849
22.381
37. 619

4.152
4.701
1.331
15.275
29.038

11.588
7.751
1.336
21.701
35.024

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007,2008,2009 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Το σύνολο του Ενεργητικού στις 30.9.2010 ανήλθε σε € 35.024 χιλ. και στις 31.12.2009
ανήλθε σε € 29.038 χιλ. έναντι € 37.491 χιλ. στις 31.12.2008 και € 46.553 χιλ. στις
31.12.2007.
Στις 31.12.2009 το ενεργητικό περιλάμβανε κυρίως αποθέματα ποσού € 14.933 χιλ.,
ενσώματα πάγια που ανέρχονται σε € 5.818 χιλ., εμπορικές απαιτήσεις ποσού € 4.749 χιλ.,
και ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ποσού € 569 χιλ. ενώ στις 30.9.2010 το ενεργητικό
περιλάμβανε κυρίως αποθέματα ποσού € 18.703 χιλ., ενσώματα πάγια που ανέρχονται σε €
5.403 χιλ., εμπορικές απαιτήσεις ποσού € 7.042 χιλ. και ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ποσού € 778χιλ..
Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων ανήλθε σε € 5.403 χιλ. την 30.9.2010 και σε €
5.818 χιλ. στις 31.12.2009, έναντι € 3.069 χιλ. στις 31.12.2008 και € 3.012 χιλ. στις
31.12.2007. Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία χρήση 2009, η αύξηση του εν λόγω
λογαριασμού οφείλεται κυρίως σε επενδύσεις σε πάγια και εξοπλισμό που έγιναν λόγω της
μετεγκατάστασης της Εκδότριας στον Ασπρόπυργο.
Το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ανήλθε σε € 613 χιλ. την
30.9.2010, σε € 597 χιλ. στις 31.12.2009, σε € 462 χιλ. στις 31.12.2008 και σε € 511 χιλ. στις
31.12.2007. Το εν λόγω υπόλοιπο, το οποίο παρουσιάσθηκε αυξημένο κατά την τελευταία
χρήση, αφορά σε φορολογικές ζημιές θυγατρικών, πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και
λοιπές προβλέψεις.
Στις 31.12.2009 τα αποθέματα ανέρχονται σε € 14.933 χιλ. από € 22.204 χιλ. στις 31.12.2008
και € 29.142 χιλ. στις 31.12.2007 και εμφανίζονται μειωμένα λόγω της εκτιμώμενης πτώσης
της αγοράς εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Το υπόλοιπο των αποθεμάτων
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στις 30.9.2010 ανέρχεται σε € 18.703 χιλ. από € 14.933 χιλ. στις 31.12.2009 και εμφανίζεται
αυξημένο λόγω της εποχικότητας που χαρακτηρίζει το σύνολο της δραστηριότητας του
Ομίλου. Εξαιτίας αυτού γενικά το ύψος των αποθεμάτων στο τέλος κάθε χρονιάς βρίσκεται
σε χαμηλότερο σημείο σε σχέση με το ύψος στο τέλος του εννεαμήνου.
Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων στις 31.12.2009 ανήλθε σε € 4.749 χιλ., έναντι €
8.565 χιλ. στις 31.12.2008 και € 10.469 χιλ. στις 31.12.2007. Η μείωση κατά 45% για τη
διετία 2008 – 2009 ακολουθεί την πορεία των πωλήσεων.
Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων στις 30.9.2010 ανήλθε σε € 7.042 χιλ., έναντι €
4.749 χιλ. στις 31.12.2009. Λόγω της εποχικότητας που χαρακτηρίζει το σύνολο της
δραστηριότητας του Ομίλου και με την ισχύουσα πολιτική πωλήσεων (μεσοσταθμικά είσπραξη
στις 63 μέρες), στις ενδιάμεσες περιόδους το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων πάντα
εμφανίζεται αυξημένο σε σύγκριση με το υπόλοιπο τέλους χρήσεως, οπότε έχει εισπραχθεί το
μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων.
Στις 30.9.2010 οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε € 21.701 χιλ., και στις
31.12.2009 σε € 15.275χιλ. από € 22.381χιλ. στις 31.12.2008 και € 30.108χιλ. στις
31.12.2007.
Στις 31.12.2009, οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 8.701χιλ.
και εμπορικές υποχρεώσεις ποσού € 4.152χιλ. ενώ στις 30.9.2010 οι συνολικές υποχρεώσεις
περιλαμβάνουν κυρίως βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 7.751 χιλ.
και εμπορικές υποχρεώσεις ποσού € 11.588 χιλ..Σημειώνεται ότι υπόλοιπο ύψους € 4.000 χιλ.
που αφορά σε ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας 5 εκατ. ευρώ το οποίο σύναψε η Εταιρία
στις 26 Αυγούστου 2008 ενώ απεικονίζεται στα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια στις
31.12.2009, στις 30.9.2010 έχει μεταφερθεί στα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια και πιο
συγκεκριμένα στο λογαριασμό βραχυπρόθεσμες δόσεις ομολογιακού δανείου δεδομένου ότι
λήγει εντός δωδεκαμήνου. Η αποπληρωμή του θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις τον Μάρτιο
και τον Σεπτέμβριο του έτους 2011.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού εμπορικές υποχρεώσεις στις 31.12.2009 ανέρχεται σε € 4.152
χιλ., έναντι € 10.580 χιλ. στις 31.12.2008 και € 13.532 χιλ. στις 31.12.2007. Η σημαντική
μείωση του εν λόγω υπολοίπου για τη διετία 2008-2009 οφείλεται στη μείωση των επιμέρους
υπολοίπων προμηθευτών και γραμματίων πληρωτέων και υποσχετικών.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού εμπορικές υποχρεώσεις στις 30.9.2010 ανέρχεται σε € 11.588
χιλ. έναντι € 4.152 χιλ. στις 31.12.2009. Η αύξηση του εν λόγω υπολοίπου οφείλεται στη
αύξηση των επιμέρους υπολοίπων προμηθευτών και γραμματίων πληρωτέων και υποσχετικών
λόγω της εποχικότητας που χαρακτηρίζει το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου. Εξαιτίας
αυτού γενικά το ύψος των εμπορικών υποχρεώσεων στο τέλος κάθε χρήσης είναι
χαμηλότερο.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 13.323 χιλ. στις 31.09.2010 και σε € 13.763 χιλ.
στις 31.12.2009από € 15.238χιλ. στις 31.12.2008 και € 16. 445χιλ. στις 31.12.2007.
Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τις ταμειακές ροές του Ομίλου στις χρήσεις
2007, 2008 και 2009 και την περίοδο 1.1 – 30.09.2010:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

σε χιλ. €

Σύνολο εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Σύνολο εκροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα
ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης χρήσης

1.131.12.2007

1.131.12.2008

1.131.12.2009

(8.625)

7.250

4.224

(475)

(674)

(3.679)

8.455

(6.763)

(1.024)

(645)

(187)

(479)

1.881

1.236

1.049

1.236

1.049

569

1.130.09.2009

1.130.09.2010

1.092

1.485

(3.601)

(300)

2.848

(977)

338

209

1.049

569

1.387

778

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007,2008,2009 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Σχολιασμός για την ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών των χρήσεων 2007 -2009 καθώς
και του εννεαμήνου 2010 γίνεται στο κεφάλαιο «3.11 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του
Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» και πιο συγκεκριμένα στην υποενότητα «Ρευστότητα».
Αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των οικονομικών μεγεθών για τις χρήσεις 2007 - 2009
και την περίοδο 1.1 – 30.09.2010 παρουσιάζεται στην ενότητα «Χρηματοοικονομικές
Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και
τα Αποτελέσματα του Ομίλου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
3.5

Φορολογικοί Έλεγχοι

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο
της Εταιρίας και των εταιριών που ενοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ της περιόδου που έληξε την 30.06.2010.
Εντός του 2008 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2004, 2005 και 2006,
για την μητρική εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών, τα δε στοιχεία της κρίθηκαν
ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι €
192.225,00. Ανάλυση των φόρων και προσαυξήσεων που προέκυψαν από τον ως άνω
φορολογικό έλεγχο παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ποσά σε €)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ
2004

Λογιστικές Διαφορές

ΧΡΗΣΗ
2005

ΧΡΗΣΗ
2006

ΣΥΝΟΛΟ

156.029,17

137.617,30

143.232,26

436.878,73

Φόροι Φορολογικού Ελέγχου

54.610,00

44.037,00

41.537,00

140.184,00

Πρόστιμα και Προσαυξήσεις

34.404,00

12.154,00

5.483,00

52.041,00

89.014,00

56.191,00

47.020,00

192.225,00

Λοιποί Φόροι
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

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

41

Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ

Από τον έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού € 192.225,00 έναντι
σχετικής πρόβλεψης ύψους € 200.000,00 και συνεπώς δεν υπήρξε επιβάρυνση για τα
αποτελέσματα της Εταιρίας.
Για τη χρήση 2003, κατόπιν μείωσης των δηλωμένων δαπανών της Εταιρίας κατά ποσό 1.500
ευρώ, μείωση που οφείλεται, κατά δήλωση της Εταιρίας, στην ακύρωση τιμολογίου εκδόσεως
τρίτου, το οποίο αποδείχθηκε, χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρίας, πλαστό, καταλογίστηκαν με το
φύλλο επανελέγχου με αριθμό 2310/18.10.2010 (Εισόδημα) και 11/18.10.2010 (ΦΠΑ) μετά
και από συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς συνολικά 1.955 ευρώ.
Εντός του μηνός Μαρτίου 2008 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος στην Motodynamics
Srl. (Ρουμανία) για τις χρήσεις 2001 έως και 2007. Από τον έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι
φόροι συνολικού ποσού 28.953,00 € (107.902 RON) που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της
της χρήσης 2008. Επίσης εντός του 2005, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της
θυγατρικής της Motodynamics LTD (Βουλγαρία) για τις χρήσεις 2001-2004. Από τον έλεγχο
προέκυψαν φόροι συνολικού ποσού € 10.792,37 (21.099 LEVA) που επιβάρυναν τα
αποτελέσματα της χρήσης 2005. Οι ενοποιούμενες αυτές εταιρίες της αλλοδαπής
φορολογούνται σύμφωνα με τους τοπικούς φορολογικούς νόμους της χώρας που εδρεύουν.
Εντός του μηνός Οκτωβρίου 2008, η θυγατρική εταιρία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. εκμεταλλευόμενη
τις διατάξεις του Νόμου 3697/2008 προχώρησε σε περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων 2003 έως 2006. Το ποσό φόρων που καταλογίσθηκε ανέρχεται σε 38.097,08 € και
επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2008.
Σημειώνεται ότι στα τέλη του Οκτωβρίου 2010 ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος της μητρικής
εταιρίας για τις χρήσεις 2007-2009 και είναι σε εξέλιξη.
Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον
πίνακα που ακολουθεί:
Εταιρία

Έδρα

% συμμετοχής

Ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις

Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις
Ασφαλειών Α.Ε.
Motodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Μητρική
100%
51%

2007 έως και 2009
2007 έως και 2009
2005 έως και 2009

Ελλάδα

100%

2004 έως και 2009

Βουλγαρία
Ρουμανία

100%
100%

2005 έως και 2009
2008 έως και 2009

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει
σχηματίσει ο Όμιλος στις 30.09.2010, ανέρχεται στο ποσό των € 227 χιλ.
Η Διοίκηση του Ομίλου, βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των
τακτικών φορολογικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, εκτιμά ότι τυχόν αποτελέσματα
φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων των εταιριών του Ομίλου που μπορεί να
προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την
περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας και του Ομίλου.
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3.6

3.6.1

Πληροφορίες για τον Εκδότη

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1992 με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΓΙΑΜΑΧΑ ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη
Εταιρία» και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών το 1993 (ΦΕΚ 84/13.1.1993
δελτίο Α.Ε.) με έδρα το Δήμο Κηφισιάς (απόφαση Νομάρχη EM15628/92/11.1.93).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.03.2000 ο διακριτικός τίτλος της
Εταιρίας άλλαξε αρχικά σε «ΤΡΙΑ ΔΙΑΠΑΣΩΝ Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ 3063/5.5.2000). Στη
συνέχεια με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.10.2000 ο
διακριτικός τίτλος της Εταιρίας άλλαξε σε «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»
(ΦΕΚ 211/12.01.2001) και τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Καταστατικού ως ακολούθως

«Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με την

αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία».

Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό
28211/01ΑΤ/Β/93/1913 και έχει διάρκεια 25 ετών, μέχρι το έτος 2018. Η παράταση της
διάρκειας της Εταιρίας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τα αυξημένα
ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπει το άρθρο 4 του Καταστατικού. Τα
κεντρικά γραφεία της στεγάζονται στην θέση Κύριλλος, 19 300 του Δήμου Ασπροπύργου
Αττικής, τηλ. 210 62 93 500, όπου βρίσκεται και η έδρα της (ΦΕΚ 3510/18.5.2009).
Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας, άμεσα και έμμεσα, συνίσταται στην εισαγωγή
και αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία παντός είδους οχήματος,
συμπεριλαμβανομένων των δίτροχων μηχανών, καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και
κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κλπ.), καθώς και
φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή.
Επιπλέον, δραστηριοποιούνται σε παντός είδους προϊόντα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα
με τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω αναφερόμενων όπως ενδεικτικά ανταλλακτικών,
εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών κλπ.

3.6.2

Σύντομο Ιστορικό

Συνοπτικά η ιστορική εξέλιξη της Εταιρίας από ιδρύσεως και μέχρι σήμερα έχει ως εξής:
1992 Σύσταση της «ΓΙΑΜΑΧΑ ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ AE» από την εταιρία “Αφοί Ηλιόπουλοι Α.Ε.” η
οποία κατείχε τα δικαιώματα του αποκλειστικού διανομέα των προϊόντων της YAMAHA
MOTOR Co. Ιαπωνίας από το 1969. Τα δικαιώματα αυτά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία
εισφέρθηκαν στη νεοσυσταθείσα εταιρία «ΓΙΑΜΑΧΑ ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ AE». Επίσης, η εταιρία
“Αφοι Ηλιόπουλοι AE” αποκτά το δικαίωμα αποκλειστικής διανομής των Αγγλικών Λιπαντικών
“Rock Oil”, το οποίο μεταβιβάστηκε αυτόματα στη νεοσυσταθείσα Εταιρία.
1994 Τo Σεπτέπεμβριο του 1994, η Εκδότρια εξαγόρασε το εταιρικό μερίδιο της θυγατρικής
κατά 98% της “Αφοι Ηλιόπουλοι AE” στη Βουλγαρία έναντι ποσού € 1.185,62 (49.000 Λέβα).
Η Εταιρία αποκτά τα δικαιώματα επίσημου διανομέα από την YAMAHA MOTOR Co. Ιαπωνίας
για την αγορά της Ρουμανίας και ιδρύει θυγατρική εταιρία με ποσοστό συμμετοχής 98% μέσω
της οποίας δραστηριοποιείται από τότε στην συγκεκριμένη αγορά.
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1994 Ίδρυση των πρώτων καταστημάτων YAMAHA CENTERS. Τα καταστήματα YAMAHA
CENTERS πωλούν αποκλειστικά καινούργια προϊόντα YAMAHA με σκοπό να παρέχουν
καθετοποιημένες υπηρεσίες (πωλήσεις προϊόντων, ανταλλακτικά, συνεργείο) για την
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών.
1996-1997 Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του μηχανογραφικού συστήματος που
χρησιμοποιεί η Εταιρία εγκαθιστά ένα νέο πρόγραμμα διαχείρισης των αποθηκών, των
εμπορευμάτων, της τιμολόγησης και της οικονομικής πληροφόρησης, το BPCS (Business
Planning and Control System).
1999 Η Εταιρία υπέγραψε επταετή σύμβαση συνεργασίας με τη «Sakson Α.Ε.Β.Ε.» για τη
διανομή των λιπαντικών Valvoline μέσω του δικτύου συνεργατών της. Παράλληλα διατήρησε
το δικαίωμα να διανέμει λιπαντικά άλλων εμπορικών οίκων, συμπεριλαμβανομένων των
λιπαντικών με το σήμα Rock Oil.
2000 Η Εταιρία δημιούργησε τρεις σημαντικές συνεργασίες για την αποκλειστική διανομή των
MBK scooter, τα κράνη Shark και τα είδη ρουχισμού Richa στην Ελλάδα. Το ίδιο έτος
ανανέωσε τη Σύμβαση Συνεργασίας της με την YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. για μια εξαετία
ως το 2006.
2001 Η Εταιρία υπέγραψε συμβάσεις με όλους τους συνεργάτες της, σύμφωνα με όσα ορίζει
η οδηγία της Ε.Ε. περί «αποκλειστικής ή επιλεκτικής» διανομής για παρεμφερή προϊόντα.
2002 Η Εταιρία, ολοκλήρωσε την διαδικασία υπογραφής συμβάσεων «αποκλειστικής ή
επιλεκτικής» διανομής με το δίκτυο συνεργατών της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζει η
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρεμφερή προϊόντα ενώ ίδρυσε επιπλέον δύο
καταστήματα λιανικών πωλήσεων και μια θυγατρική εταιρία με δύο καταστήματα στην Αθήνα,
τη ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.Ε.
2003 Η Εταιρία ίδρυσε μια θυγατρική εταιρία τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. που έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάληψη ασφαλίσεων για όλους τους
κλάδους ασφάλισης και υπέγραψε διετή σύμβαση συνεργασίας με την Ohlins Racing AB
(θυγατρική της YAMAHA MOTOR EUROPE NV (75%)) για την αποκλειστική διανομή των
προϊόντων μάρκας Ohlins στην Ελλάδα.
2004 Η Εταιρία τον Δεκέμβριο του 2004 μετεγκατέστησε τη θυγατρική της στη Ρουμανία
ELIOPOULOS BROS INTERNATIONAL TRADING Srl., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό
100%, σε μεγαλύτερο ενοικιαζόμενο χώρο, σε ένα από τα εμπορικότερα σημεία στο
Βουκουρέστι. Επιπλέον ίδρυσε μια θυγατρική εταιρία με ένα κατάστημα λιανικής πώλησης στη
Θεσσαλονίκη, τη ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. τον
Δεκέμβριο του 2004 υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την TERMIGNONI Srl. για την
αποκλειστική διανομή των εξατμίσεων TERMIGNONI στην Ελλάδα. Δυνάμει της ίδιας
σύμβασης, οι θυγατρικές εταιρίες της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στη Βουλγαρία και στη
Ρουμανία, έχουν την αποκλειστική διανομή των εξατμίσεων TERMIGNONI στις αγορές των
χωρών αυτών.
2005 Απόκτηση υπολοίπου μετοχών των θυγατρικών σε Ρουμανία (0,01%) και Βουλγαρία
(0,054%) και μετονομασία αυτών από ELIOPOULOS BROTHERS TRADING Srl. και
ELIOPOULOS BROTHERS Ltd. σε MOTODYNAMICS Srl. και MOTODYNAMICS Ltd., αντίστοιχα.
Η Εταιρία υπόγραψε με τη YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. νέες συμβάσεις διανομής των
προϊόντων YAMAHA που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2011 για την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη
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Βουλγαρία, στα πλαίσια σταθερής ανανέωσης των συμβάσεων συνεργασίας. Η Εταιρία
μετεγκατέστησε τη θυγατρική της στη Βουλγαρία MOTODYNAMICS LTD στη Βουλγαρία σε
μεγαλύτερο ενοικιαζόμενο κατάστημα σε πιο κεντρικό σημείο στη Σόφια. Ανάληψη της
αποκλειστικής αντιπροσώπευσης των σκαφών και εξωλέμβιων κινητήρων της ιταλικής SELVA
Spa στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Στις 30.6.2005 οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με Δημόσια Προσφορά και Ιδιωτική Τοποθέτηση.
2006 Η Εταιρία ανέλαβε την αποκλειστική διανομή των σκαφών PIRELLI της ιταλικής
εταιρίας Tecnorib Srl και των σκαφών της τούρκικης εταιρίας MARINCRAFT στην Ελλάδα,
Ρουμανία και Βουλγαρία. Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανέλαβε την αποκλειστική
αντιπροσώπευση των υδραυλικών συστημάτων τιμόνευσης εξωλέμβιων και έσω-έξω
κινητήρων της γαλλικής εταιρίας LECOMBLE & SCHMITT σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία,
Αλβανία, Μολδαβία και Κύπρο.
2007 Υπογράφηκε σύμβαση με την ιταλική εταιρία ALPINESTARS αποκλειστικής διανομής
στην Ελλάδα ειδών ένδυσης και υπόδησης αναβατών μοτοσυκλέτας. Η Εταιρία απόκτησε το
υπόλοιπο ποσοστό 25% της θυγατρικής εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.
2008 Η Εταιρία ανέλαβε την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα των πολυεστερικών σκαφών
που κινούνται με εξωλέμβιους κινητήρες της Jeanneu, Cap Camarat και Merry Fisher.Το ίδιο
έτος υπογράφηκε συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης των ελαστικών δικύκλων
CONTINENTAL στην ελληνική αγορά. Η S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. ολοκλήρωσε τη
διαδικασία εκχώρησης (carve-out) των μετοχών που κατείχε με αποτέλεσμα η οικογένεια
Κυριακόπουλου και η YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. να κατέχουν πάνω από το 50% του
μετοχικού κεφαλαίου. Συγχρόνως, την ίδια χρονιά η Εταιρία αποκτά τα δικαιώματα
αποκλειστικού διανομέα από την YAMAHA MOTOR Co. Ιαπωνίας για την αγορά της Αλβανίας
και της Μολδαβίας, συνάπτοντας τις αντίστοιχες συμβάσεις με την YAMAHA MOTOR EUROPE
N.V.
2009 Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ μετεγκαταστάθηκε σε καινούργιο κτίριο στη θέση Κύριλλος στον
Δήμο Ασπρόπυργου, Αττικής όπου εγκατέστησε και την έδρα της. Σε οικόπεδο 38
στρεμμάτων, σε αναπτυσσόμενη περιοχή, εύκολα προσβάσιμη σε άξονες κυκλοφοριάς, όπου
συνεχώς αναπτύσονται κέντρα LOGISTICS, κατασκευάστηκαν δύο μεταλλικά κτίρια μοντέρνας
αρχιτεκτονικής. Το ένα επιφάνειας 3.000 τ.μ. για την εγκατάσταση γραφείων, εστιατορείου
κλπ. και το δεύτερο επιφάνειας 12.090τ.μ. στο οποίο κατασκευάστηκε μοντέρνος
αποθηκευτικός χώρος. Με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου δημιουργήθηκαν ράφια
σε τρία επίπεδα για την αποθήκευση ανταλλακτικών, αξεσουάρ κλπ. Η επένδυση έγινε από
εξειδικευμένη κατασκευαστική εταιρία και η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ προχώρησε σε σύμβαση 15
ετούς μίσθωσης των εγκαταστάσεων. Επίσης η θυγατρική της στη Ρουμανία MOTODYNAMICS
SRL, μετεγακταστάθηκε σε νέο κτίριο σε εμπορικό σημείο στο Βουκουρέστι, με στόχο τη
μείωση των λειτουργικών εξόδων. Το κατάστημα λιανικής στη Βάρνα στη Βουλγαρία
σταμάτησε να λειτουργεί υπό τη διοίκηση της 100 % θυγατρικής εταιρίας MOTODYNAMICS
Ltd και εντάχθηκε στο Δίκτυο Συνεργατών ως ανεξάρτητη συνεργαζόμενη εταιρία. Η Εκδότρια
απόκτησε το υπόλοιπο ποσοστό 49% της θυγατρικής της εταιρίας στην Αθήνα, ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ
Α.Ε.Ε. Διακόπηκε η δραστηριότητα λιανικής στην Κέρκυρα μέσω υποκαταστήματος της
Εταιρίας και το συγκεκριμένο κατάστημα εντάχθηκε ως σημείο πώλησης στο Δίκτυο
Συνεργατών.
2010 Το α΄ εξάμηνο του έτους ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης του Κλάδου λιανικής
και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. με στόχο την
αυτοδύναμη και κερδοφόρα ανάπτυξη της λιανικής δραστηριότητας. Τα πρώην τρία
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υποκαταστήματα λιανικής της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. σε Αγ. Παρασκευή, Καλλιθέα και Νέο
Ψυχικό αποτελούν σημεία πώλησης της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.

3.6.3

Επενδύσεις

3.6.3.1

Επενδύσεις Χρήσεων 2007 – 2009 και περιόδου 1.1 – 30.09.2010

Οι επενδύσεις του Ομίλου για τις χρήσεις 2007 – 2009 και την περίοδο 1.1 – 30.09.2010 σε
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και σε θυγατρικές εταιρίες, αναλύονται ακολούθως:
(σε χιλ. €)
Α. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήματα
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο (Α)
Β. Ασώματες ακινητοποιήσεις (Λογισμικά
Προγράμματα)
Σύνολο (Α+Β)

2007

2008

2009

01.0130.09.2010

36
12
824
232
1.104

399
15
440
444
1.298

1.737
42
503
1442
3.724

84
0
251
36
371

27
1.131

93
1.391

141
3.865

66
437

Γ. Επενδύσεις σε συμμετοχές
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδυναμική Πρακτορ.Ασφαλειών
Motodynamics SRL

30
862

-

10
-

-

Σύνολο (Γ)

892

0

10

-

Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία στοιχείων μη ελεγμένων / επισκοπημένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Οι επενδύσεις σε ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αφορούν κυρίως βελτιώσεις σε
κτιριακές εγκαταστάσεις, αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορικών
μέσων. Οι επενδύσεις για το 2009, εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες λόγω της
μετεγκατάστασης της Εταιρίας στη νέα της έδρα και τις ανάγκες που προέκυψαν σε
βελτιώσεις κτιριακές και μηχανολογικό εξοπλισμό. Όλες οι επενδύσεις σε ενσώματες
ακινητοποιήσεις χρηματοδοτήθηκαν από βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
Οι επενδύσεις σε ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αφορούν αγορά ή βελτίωση
λογισμικών προγραμμάτων και η χρηματοδότησή τους έγινε από βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
Οι επενδύσεις σε συμμετοχές της Εταιρίας για το χρονικό διάστημα αναλύονται ως εξής :
Το 2007 εξαγορά έναντι 30 χιλ. € του υπολοίπου 25% της θυγατρικής Μοτοδυναμική
Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ. Με την εξαγορά αυτή, η Εταιρία κατέχει το 100% της
θυγατρικής της. Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε από βραχυπρόθεσμο δανεισμό της Εταιρίας.
Το 2007 αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της Motodynamics SRL με 862 χιλ.
€. Η αύξηση αυτή χρηματοδοτήθηκε από αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής της Εταιρίας
στο Χ.Α.
Το 2009 εξαγορά ποσοστού 49% της θυγατρικής της Μοτοδίκτυο ΑΕ έναντι 10 χιλ. €. Με την
εξαγορά αυτή η Εταιρία κατέχει το 100% της θυγατρικής της. Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε
από βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
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Δεσμεύσεις για μελλοντικές επενδύσεις
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, ο Όμιλος δε βρίσκεται στο στάδιο
υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων και δεν έχει αναλάβει καμία ισχυρή δέσμευση για την
υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων.

3.6.3.2

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων προηγούμενης αύξησης

Γνωστοποιείται ότι με την από 24.06.2005 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εγκρίθηκε η
εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η
απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της σε μετρητά με δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση,
υιοθετήθηκε την 13.05.2005 και για τη δημόσια προσφορά των μετοχών της δόθηκε άδεια με
την υπ’ αριθμόν 5/339/18.05.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκαν 1.250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές
που διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια προσφορά, και 75.000 κοινές
ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό της Εταιρίας. Η
δημόσια προσφορά πραγματοποιήθηκε την περίοδο 14.06 – 16.06.05 και τα αντληθέντα
κεφάλαια μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ύψους € 600.000, ανήλθαν στο ποσό των
€ 6.820.000. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας την 23.06.2005 και την 30.06.2005 άρχισε η διαπραγμάτευση του
συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, δηλαδή 5.130.000 μετοχές στην Παράλληλη Αγορά του
Χ.Α.
Ακολουθεί η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στο
Ενημερωτικό Δελτίο μέχρι 30.06.2009 καθώς και η από 27.08.2009 Έκθεση Ευρημάτων από
την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων
Κεφαλαίων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειου Καμινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της
ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο
χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 2886000).
Η εν λόγω Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της
Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο κατόπιν
σχετικής συναίνεσης του παραπάνω ελεγκτή και με τη σύμφωνη γνώμη του. Τα κατωτέρω
έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις
αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
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Ποσά σε χιλ €

Διάθεση κεφαλαίων βάσει Ενημερωτικού Δελτίου μετά την
αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης

Τροποποιημένη χρονική κατανομή της διάθεσης των
κεφαλαίων σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της 21/12/05

Αλλαγή Χρήσης Κεφαλαίων σύμφωνα με την απόφαση της
Τακτικής Γ.Σ. της 23/5/06

Αλλαγή Χρήσης
Κεφαλαίων σύμφωνα
με την απόφαση της
Τακτικής Γ.Σ. της
30/5/07

Τροποποιημένη
χρονική κατανομή
της διάθεσης των
κεφαλαίων σύμφωνα
με απόφαση του Δ.Σ.
της 27/3/08

Τροποποιημένη
χρονική
κατανομή της
διάθεσης των
κεφαλαίων
σύμφωνα με
απόφαση του
Δ.Σ. της
17/12/08

Αλλαγή
Χρήσης
Κεφαλαίων
σύμφωνα
με την
απόφαση
της
Τακτικής
Γ.Σ. της
29/5/09

α΄ εξάμηνο
2009

Ιούνιος
2009

β΄
εξάμηνο
2005

α΄
εξάμηνο
2006

β΄
εξάμηνο
2006

α΄
εξάμηνο
2007

Σύνολα

β΄
εξάμηνο
2005

α΄
εξάμηνο
2006

β΄
εξάμηνο
2006

α΄
εξάμηνο
2007

Σύνολα

β΄
εξάμηνο
2005

α΄
εξάμηνο
2006

β΄
εξάμηνο
2006

α΄
εξάμηνο
2007

Σύνολα

β΄
εξάμηνο
2007

α΄
εξάμηνο
2008

α΄
εξάμηνο
2008

β΄
εξάμηνο
2008

Αύξηση εταιρικού
κεφαλαίου
θυγατρικών

400

200

1.000

582

2.182

1.782

0

0

400

2.182

1.782

0

0

400

2.182

862

0

0

0

0

Διαμόρφωση νέων
αποθηκευτικών
χώρων

182

0

0

0

182

0

0

182

0

182

0

0

182

0

182

0

0

0

0

Επέκταση Δικτύου
Λιανικής

0

200

0

346

546

0

200

0

346

546

0

0

0

546

546

0

200

0

Κατηγορία
Επένδυσης

Είσοδο στην
εμπορία σκαφών
αναψυχής

Σύνολα

Εως
31/12/08

1/1/09 30/6/09

Υπόλοιπο
προς
Επένδυση

0

862

2.644

0

0

0

0

0

66

0

0

200

200

0

0

0

0

0

273

0

0

0

273

273

0

0

0

273

123

150

0

0

273

0

0

0

0

0

0

0

273

0

0

Προσθήκη
Συμπληρωματικών
Προϊόντων

3.637

0

0

0

3.637

50

1.000

587

2.000

3.637

34

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

Αποπληρωμή
Βραχυπρόθεσμου
Τραπεζικού
δανεισμού

0

0

3.603

0

0

3.603

0

0

0

0

0

200

200

3.603

200

0

Σύνολο

4.492

1.939

3.753

182

946

6.820

862

200

0

200

200

200

1.062

6.620

200

0

0
400

0
1.000

0
928

0
6.820

0

0

2.105

1.200

0
769

0
2.746

0
6.820
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«Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της
Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων.
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Α.Ε.Ε.» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο
όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των
Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε τον Ιούνιο 2005. Η Διοίκηση της Εταιρείας 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 αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της
Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 2) Εξετάσαμε την πληρότητα της
Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό
Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.
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 Εταιρείας,
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 Εταιρείας.
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 Εταιρείας,
στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του
Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς 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 την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου
2009 επί της οποίας εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 27 Αυγούστου
2009.»
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3.7

Πληροφορίες για τη Δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου

3.7.1

Κυριότερες Δραστηριότητες - Αγορές

Το κύριο αντικείμενο του Ομίλου, είναι η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία,
στην Ελλάδα (μέσω της μητρικής και των θυγατρικών Μοτοδίκτυο Α.Ε. και Μοτοδίκτυο
Βορείου Ελλάδος ΑΕ), τη Βουλγαρία (μέσω της θυγατρικής Motodynamics Ltd) και τη
Ρουμανία (μέσω της θυγατρικής Motodynamics Srl), των κάτωθι προϊόντων:












Δίκυκλων μηχανών (YAMAHA) (Μοτοσυκλέτες, scooter, «παπιά» κ.α.)
Δίχρονων και τετράχρονων εξωλέμβιων κινητήρων (YAMAHA, SELVA)
Έσω-εξωλέμβιων κινητήρων (YAMAHA)
Jet θαλάσσης (WaveRunners) (YAMAHA)
Συμβατικών φουσκωτών σκαφών (YAM, SELVA)
Σκαφών πολυεστερικών και φουσκωτών (WAVEMASTER, PIRELLI, SELVA, JEANNEAU)
Γεννητριών φορητού τύπου (YAMAHA)
Τετράτροχων οχημάτων παντός εδάφους (ATV) (YAMAHA)
Οχήματα Golf (YAMAHA)
Οχημάτων χιονιού (Snowmobiles) (YAMAHA)
Ελαστικά δικύκλων (CONTINENTAL)

Επιπλέον δραστηριοποιούνται σε παντός είδους προϊόντα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα
με τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω αναφερόμενων όπως ενδεικτικά ανταλλακτικών,
εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών κλπ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των πωλήσεων του Ομίλου ανά
κατηγορία προϊόντος προϊόντων την περίοδο 2007-2009 και την περίοδο 1.1 – 30. 09.2010:
σε χιλ. €
Μηχανοκίνητα
δίκυκλα
Προϊόντα
θάλασσας
Ανταλλακτικά
Αξεσουάρ
Λιπαντικά
Λοιπά
Υπηρεσίες
Σύνολο

01.0131.12.2007
54.043
18.236

01.0131.12.2008

01.0131.12.2009

01.0130.09.2009

01.0130.09.2010

46.663

34.403

30.956

19.260

10.120
2.563
1.191
322

18.635
10.843
2.919
1.199
141

13.834
9.796
2.530
1.121
98

11.335
7.733
1.900
892
48

8.564
7.324
1.299
862
294

289

295

218

201

166

86.765

80.696

62.000

53.065

37.769

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τα στοιχεία του πίνακα των αντίστοιχων
χρήσεων και στοιχεία από την Εταιρία για την περίοδο 1.1 – 30.09.2010.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει τα προϊόντα μέσω του Δικτύου Συνεργατών που καλύπτει
γεωγραφικά όλη τη χώρα και μέσω πέντε καταστημάτων των θυγατρικών εταιριών στις οποίες
συμμετέχει. Ειδικότερα:




ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. (συμμετοχή 100%) με τέσσερα καταστήματα λιανικής πώλησης στην
Αθήνα : οδός Χαλανδρίου αρ. 6 Αγ. Παρασκευή, οδός Καλλιρόης αρ. 51-53 Αθήνα, οδός
Θησέως αρ. 324 Καλλιθέα και οδός Μεσογείων αρ. 203 Ν. Ψυχικό.
ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ (συμμετοχή 51%) με ένα κατάστημα λιανικής πώλησης στη
Θεσσαλονίκη, στην οδό Κατσιμίδη αρ. 20 και Σκαλτσούνη.
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Στο εξωτερικό, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών :



MOTODYNAMICS Srl, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, (συμμετοχή 100%)
MOTODYNAMICS Ltd, στη Σόφια της Βουλγαρίας, (συμμετοχή 100%)

Για την εξεταζόμενη περίοδο, η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου είχαν
ως εξής:

σε χιλ. €
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ρουμανία
Λοιπές χώρες
Σύνολο

01.0131.12.20
07
79.324
1.321
4.242
1.878
86.765

01.0131.12.2008
75.070
1.524
3.228
874
80.696

01.0131.12.2009
58.868
740
1.683
709
62.000

01.0130.09.2009
50.426
645
1.436
558
53.065

01.0130.09.2010
34.982
603
962
1.222
37.769

Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία στοιχείων μη ελεγμένων / επισκοπημένων από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή.

Κατά δήλωση της Εταιρίας, κατά την διάρκεια των χρήσεων 2007, 2008 και 2009 και για την
περίοδο 1.1-30.09.2010 δεν υπήρξαν έκτακτοι παράγοντες οι οποίοι να επηρέασαν σημαντικά
τη δραστηριότητα του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Σημειώνεται πάντως ότι, κατά τη διάρκεια
του τελευταίου έτους παρουσιάστηκε πτώση στις πωλήσεις των προϊόντων του Ομίλου λόγω
της οικονομικής ύφεσης, η οποία σε συνδυασμό με την απουσία της καταναλωτικής πίστης,
επηρέασε αρνητικά την αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στις χώρες του εξωτερικού (Ρουμανία και Βουλγαρία). Η τάση αυτή συνεχίζεται και κατά τη
διάρκεια του 2010.
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3.7.2
3.7.2.1

Εμπορική Δραστηριότητα
Μηχανοκίνητα Δίκυκλα

Ο Όμιλος εισάγει και εμπορεύεται κατ΄αποκλειστικότητα δίκυκλα μάρκας YAMAHA. Πρόκειται
για μοντέλλα όλων των κατηγοριών και τύπων καλύπτοντας όλο το φάσμα των κυβικών
εκατοστών (από 50 cc έως 1.700 cc) ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες και χρήσεις (από
επαγγελματικές έως αγωνιστικές) του αγοραστικού κοινού.
Τα δίκυκλα αντιπροσωπεύουν περίπου το 56% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου κατά το
έτος 2009. Ανάλογα με τον κυβισμό τους αλλά και τα εξειδικευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά
διακρίνονται σε “παπιά”, scooters και μοτοσυκλέτες.
Στην Ελλάδα, το δίκτυο διανομής αποτελείται, πέραν των πέντε καταστημάτων λιανικής των
θυγατρικών εταιριών, από ογδόντα ένα (81) συνεργάτες της Εταιρίας. Από αυτούς, οι
πενήντα έξι (56) διαθέτουν αποκλειστικά δίκυκλα YAMAHA, ενώ οι είκοσι πέντε (25)
διαθέτουν και άλλες μάρκες δικύκλων. Από το παραπάνω δίκτυο, οι σαράντα εννέα (49)
συνεργάτες είναι κάθετες μονάδες, δηλαδή πέραν των καταστημάτων πώλησης διαθέτουν
συνεργείο και πουλούν ανταλλακτικά. Για όλες τις συνεργασίες έχουν υπογραφεί σχετικές
συμβάσεις (αποκλειστικής ή επιλεκτικής) διανομής.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει εξάρτηση από συνεργάτη, καθώς κανένας από τους συνεργάτες
της Εταιρίας δε συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του ενοποιημένου κύκλου
εργασιών.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι πωλήσεις της Εταιρίας, ανά κατηγορία δικύκλων εκτός
από τα τετράτροχα οχήματα παντός εδάφους (ATV) και τα μεταχειρισμένα δίκυκλα λόγω
μικρής συμμετοχής τους στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών:
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Εταιρίας – Μηχανοκίνητα Δικύκλα

(σε χιλ. €)
U - BONE
SCOOTERS
MOTO

2007
9.544
10.168
31.874

%

18,5%
19,7%
61,8%

2008
10.114
11.935
22.790

%

22,6%
26,6%
50,8%

2009
6.887
9.868
15.969

%

21,0%
30,2%
48,8%

01.0130.09.2010
4.485
6.509
7.160

%

24,7%
35,9%
39,4%

51.586 100%
44.839 100%
32.724 100%
18.154 100%
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία στοιχείων μη ελεγμένων / επισκοπημένων από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή.

Σύνολο

Α. «ΠΑΠΙΑ» (U-bone mopeds)
Η κατηγορία «παπί» είναι μια ειδική κατηγορία δικύκλων διότι διαθέτει ημιαυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων, ο σκελετός του είναι σε σχήμα U και ο κινητήρας του είναι 50 – 135 κ. εκ.
Συνδυάζει χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης ενώ συγχρόνως είναι πολύ εύχρηστο γι’
αυτό προτιμάται κυρίως για επαγγελματική χρήση ή ως μέσο καθημερινής αστικής
μετακίνησης. Επιπλέον παρέχει σημαντικές δυνατότητες για μετατροπές και βελτιώσεις του
κινητήρα και των πλαστικών τμημάτων του. Το “Yamaha Crypton-X”, το οποίο
κατασκευάζεται από το εργοστάσιο της YAMAHA MOTOR THAILAND, στην Ταϊλάνδη, έχει
υψηλές για την κατηγορία του επιδόσεις, με αποτέλεσμα να κατέχει την πρώτη θέση στην
ελληνική αγορά το 2009.
Από τον Αύγουστο του 2010, η YAMAHA λάνσαρε το νέο “Crypton”, το οποίο κατασκευάζεται
στο εργοστάσιο της Yamaha στην Κίνα. Το νέο Crypton συνδυάζει την υψηλή τεχνογνωσία
YAMAHA με την εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή και αποτελεί την πλέον οικονομική και
αξιόπιστη λύση μετακίνησης για το ευρύ κοινό. Βασικά πλεονεκτήματά του είναι η αξιοπιστία,

52

Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ
το χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης, καθώς και η οικονομία στην κατανάλωση
καυσίμου, που διαμορφώνουν έναν ελκυστικό δείκτη οφέλους προς τιμή για τον καταναλωτή
(value for money).
Β. SCOOTERS
Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας δικύκλων, τα οποία εισάγονται με δίχρονους
και τετράχρονους κινητήρες από 50 κ.εκ. έως 500 κ.εκ., είναι ότι διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο
και συνήθως μεγαλύτερη ποδιά από τα δίκυκλα της κατηγορίας “παπιού”, ευρύχωρους
αποθηκευτικούς χώρους και έχουν προσεγμένο φινίρισμα. Επειδή διαθέτουν πλήρως
αυτόματη μετάδοση είναι εύκολα στον χειρισμό. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των
scooters της YAMAHA έναντι του ανταγωνισμού είναι η ποιότητα κατασκευής, η εγγύηση του
δυνατού brand name οι επιδόσεις αλλά και η άρτια πανελλαδική υποστήριξη μετά την
πώληση.
Τα scooterς κατασκευάζονται στα παρακάτω εργοστάσια :
i) YAMAHA MOTOR ESPANA στην Ισπανία.
ii) YAMAHA MOTOR TAIWAN TRADING Co. στην Ταϊβάν.
iii) YAMAHA MOTOR Co. στην Ιαπωνία.
iv) MBK στην Γαλλία.
v) ZJYM στην Κίνα. Η YAMAHA κατέχει το 50% και το υπόλοιπο 50% είναι Joint Venture
Σημειώνεται ότι, η YAMAHA συνεχίζοντας την καινοτομική πορεία στην εν λόγω κατηγορία
ξεκίνησε, από τον Σεπτέμβριο του 2010, την επιλεκτική διανομή του ηλεκτροκίνητου scooter
EC-03 στο Τόκυο, σχεδιάζοντας να επεκτείνει την επιλεκτική διανομή του και στην ευρωπαϊκή
αγορά εντός του 2011.
Γ. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
Πενήντα (50) μοντέλα και εκδόσεις μοτοσικλετών διατίθενται στην ελληνική αγορά, που
καλύπτουν όλες τις ανάγκες κυβικών εκατοστών (από 50 έως και 1700 κ.εκ.). Η πλειοψηφία
των μοτοσικλετών κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της YAMAHA στην Ιαπωνία, ενώ
ορισμένα μοντέλα στο εργοστάσιο της MBK στη Γαλλία, το εργοστάσιο YMDB στη Βραζιλία και
το εργοστάσιο CJYM στην Κίνα (στο οποίο η YAMAHA συμμετέχει κατά 50%). Οι
μοτοσικλέτες ανάλογα με την οδηγική τους χρήση διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:







Enduro / Αγωνιστικά
Ασφάλτου-Χώματος (On-Off)
Δρόμου /Τουρισμού (Street)
Cruisers ή Custom
SuperSport
SuperMoto

Παρά την οικονομική κρίση, το 2009 η αγορά μοτοσικλέτας συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα
μοντέλα δίνοντας έμφαση στα μεσαία κυβικά (600-800 c.c.). Το 2010 εισήχθη στην αγορά το
μοντέλο fz8 (800 κ.εκ.) και αναβίωσε η Super Tenere η οποία χαρακτηρίζεται από
τεχνολογικές καινοτομίες και ανταγωνίζεται με αξιώσεις στην κατηγορία των mega on-off
(μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού εντός και εκτός ασφάλτου). Τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα των μοτοσικλετών YAMAHA είναι ότι συνδυάζουν αξιοπιστία, υψηλές
επιδόσεις, μακροζωία, υψηλή αξία μεταπώλησης και άρτιας υποστήριξης μετά την πώληση.

3.7.2.2

Προϊόντα Θαλάσσης

Στα προϊόντα θάλασσας περιλαμβάνονται οι εξωλέμβιοι κινητήρες, τα jet θάλασσας (wave
runners), τα συμβατικά φουσκωτά σκάφη και τα σκάφη. Τα προϊόντα θάλασσας
αντιπροσωπεύουν περίπου το 22,3 % των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου κατά το έτος
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2009. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι πωλήσεις ανά κατηγορία εκτός από τις
γεννήτριες λόγω μικρής συμμετοχής τους στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών:
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Εταιρίας - Προϊόντα Θαλάσσης
(σε χιλ. €)

2007

Εξωλέμβιες μηχανές
Φουσκωτά / Waverunners
Σκάφη

14.518
1.797
1.221

%
82,8%
10,2%
7,0%

2008
14.775
2.527
838

%
81,4%
13,9%
4,6%

2009
11.007
1.775
700

%
81,6%
13,2%
5,2%

01.0130.09.2010
6.870
972
544

%

81,9%
11,6%
6,5%

Σύνολο

17.536 100% 18.140 100% 13.482 100%
8.386
100%
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία στοιχείων μη ελεγμένων / επισκοπημένων από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή.

Τα προϊόντα διατίθενται στην Ελληνική αγορά μέσω των καταστημάτων λιανικής των
θυγατρικών εταιριών, μέσω ογδόντα εννέα (89) αποκλειστικών συνεργατών της Εταιρίας οι
οποίοι διακινούν μόνον προϊόντα θάλασσας YAMAHA και μέσω τριάντα ένα (31)
συνεργαζόμενων με την Εταιρία καταστημάτων που διανέμουν προϊόντα θάλασσας και άλλων
εταιριών. Από το σύνολο των ανωτέρω συνεργατών, πενήντα πέντε (55) διαθέτουν, εκτός
από εξωλέμβιους κινητήρες, και ανταλλακτικά, αξεσουάρ και συνεργείο ενώ, οι υπόλοιποι
τριάντα πέντε (35) διαθέτουν μόνο εξωλέμβιους κινητήρες Επιπρόσθετα τριάντα (30)
συνεργάτες, εκτός από τους κινητήρες YAMAHA, διανέμουν φουσκωτά και πολυεστερικά
σκάφη δικής τους κατασκευής ή εισαγωγής. Επιλεκτικά, μέσω αυτού του δικτύου διατίθενται
και τα υπόλοιπα προϊόντα δηλαδή οι κινητήρες SELVA, τα waverunners, τα συμβατικά τα
φουσκωτά Yam, τα σκάφη πολυεστερικά και φουσκωτά. Για όλες τις συνεργασίες έχουν
υπογραφεί σχετικές συμβάσεις (αποκλειστικής ή επιλεκτικής) διανομής.
Α. ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Η δραστηριότητα του Ομίλου περιλαμβάνει την κατ’ αποκλειστικότητα εισαγωγή, διανομή και
προώθηση πλήρους σειράς εξωλέμβιων τετράχρονων μηχανών, 2,5-350 Hp, παραγωγής
YAMAHA MOTOR CO. Οι μηχανές αυτές διακρίνονται για την αξιοπιστία τους και την
καινοτομική τεχνολογία τους. Η πλήρης σειρά των εξωλέμβιων μηχανών που διανέμει ο
Όμιλος χαρακτηρίζεται από τις συμβατικές δίχρονες των 5 - 250 Hp, τις δίχρονες Άμεσου
Ψεκασμού HPDI των 150 - 300 Hp και τις τετράχρονες των 2,5 - 250 Hp. Το 2010 η ΥΑΜΑΗΑ
διέθεσε στην αγορά επτά νέα μοντέλα (4-300Hp).
Επίσης, ο Όμιλος, συμπληρωματικά, θέλοντας να εξυπηρετήσει τους πελάτες που προτιμούν
φθηνότερες εξωλέμβιες διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα από το τέλος του 2006 τις εξωλέμβιες
του Ιταλικού εργοστασίου SELVA.
Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ & WAVE RUNNERS
Tα Wave Runners της Υamaha μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «θαλάσσιες μοτοσικλέτες»,
κατασκευάζονται στις Η.Π.Α., διατίθενται από 701– 1.812 cc. μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια,
και χρησιμοποιούνται για αναψυχή και αγώνες. Οι κύριοι πελάτες των Wave Runners είναι είτε
ιδιώτες είτε εταιρίες ενοικίασης σκαφών. Η λειτουργία τους βασίζεται σε ένα σύστημα
εκτόξευσης νερού υπό πίεση που δημιουργεί πρόωση του οχήματος. Τα τελευταία χρόνια η
γκάμα των προϊόντων αυτών έχει διευρυνθεί με πρωτοποριακά μοντέλα που ενσωματώνουν
τεχνολογικές καινοτομίες.
Ο όρος συμβατικά φουσκωτά προσδιορίζει τα σκάφη εκείνα που η γάστρα τους είναι από PVC
και όχι πολυεστερική συνεπώς είναι εύκαμπτη. Τα σκάφη αυτά της μάρκας “Yamaha” είναι
κατ’ εξοχήν μικρού μεγέθους και βάρους, κατασκευάζονται από την Γαλλική εταιρία Plastimo
και προορίζονται για κύρια ή βοηθητική χρήση, με την επωνυμία YAM. Είναι σχεδιασμένα
ειδικά για να χρησιμοποιούν τους εξωλέμβιες μηχανές YAMAHA για μέγιστες επιδόσεις και
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ευκολία στη χρήση. Διατίθενται στην αγορά κυρίως σαν πακέτα σκάφους-μηχανής. Επίσης, ο
Όμιλος αξιοποιώντας τη συνέργια της διανομής των προϊόντων SELVA στην ελληνική αγορά
διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα τη σειρά συμβατικών φουσκωτών σκαφών της ιταλικής
εταιρίας που κατασκευάζεται στην Κίνα.
Γ. ΣΚΑΦΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΤΑ
Ο Όμιλος έχει προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του τις ακόλουθες αποκλειστικές συνεργασίες για
την ελληνική αγορά στο χώρο των σκαφών:





Δύο μοντέλα πολυεστερικών σκαφών Wavemaster, 4,5μ. και 5μ. Ελληνικής κατασκευής
σε συνεργασία με εξωτερικό προμηθευτή.
Φουσκωτά σκάφη Pirelli από 3,7μ. έως και 14μ. Ιταλικής κατασκευής.
Πολυεστερικά και φουσκωτά σκάφη Selva από 4,7μ. έως 9,6μ. Ιταλικής κατασκευής
Πολυεστερικά σκάφη Jeanneau από 5μ. έως 9,25μ., Γαλλικής κατασκευής

3.7.2.3

Διεθνείς Δραστηριότητες

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ρουμανία & στην Βουλγαρία μέσω των 100% θυγατρικών
εταιρειών.
Α. Ρουμανία
Η προώθηση των πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω του δικού της σημείου λιανικής πώλησης
στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
αλλά και μέσω επιλεγμένου δικτύου συνεργατών στις
πόλεις: Βουκουρέστι, Κλουζ, Κοστάντζα, Μπρασόβ, Γαλάτσι, Μπραιλα, Τούλτσεα, Πλοϊέστι.
Παράλληλα από τις αρχές του έτους, εφαρμόζεται ένα πλάνο ανάπτυξης επιλεγμένων σημείων
πώλησης γνήσιων ανταλλακτικών και λιπαντικών YAMAHA σε όλη την Ρουμανία (ήδη
καλύπτονται 24 πόλεις σε όλη τη χώρα) με στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση του πελάτη
προϊόντων YAMAHA σε γνήσια ανταλλακτικά και παροχή τεχνικής υποστήριξης, σε
οποιοδήποτε σημείο βρεθεί. Ήδη από το 2009, με σκοπό την βελτιστοποίηση του χρόνου
παράδοσης στους τελικούς καταναλωτές, η διακίνηση των ανταλλακτικών γίνεται απευθείας
από την κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών της YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. στην Ολλανδία.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι πωλήσεις δικύκλων και προϊόντων θάλασσας της
MOTODYNAMICS Srl την περίοδο από το 2007 έως το εννεάμηνο του 2010 :
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών MOTODYNAMICS Srl

(σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών από :
Μηχανοκίνητα Δίκυκλα
Προϊόντα θάλασσας
Σύνολο

2007

2008

2009

01.0130.09.2010

2.041
1.547

1.288
1.124

894
494

344
260

3.588

2.412

1.388

604

Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία στοιχείων μη ελεγμένων / επισκοπημένων από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή.

Β. Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία, η διακίνηση των προϊόντων γίνεται μέσω της έκθεσης της θυγατρικής
εταιρίας “Motodynamics Ltd” , που βρίσκεται στη Σόφια, ενώ παράλληλα έχει παρουσία στην
υπόλοιπη χώρα μέσω περιορισμένου δικτύου συνεργατών κυρίως στις πόλεις Σόφια,
Μπουργκάς, Βάρνα και Φιλλιπούπολη (Πλόβντιβ).
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Στην αγορά δικύκλων της Βουλγαρίας δεν έχουν τοποθετηθεί όλοι οι κατασκευαστές και η
αγορά εξυπηρετείται και από παραεισαγωγείς. Όπως στη Ρουμανία έτσι και στη Βουλγαρία, για
την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η διακίνηση των ανταλλακτικών γίνεται απευθείας από
την κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών της YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. στην Ολλανδία.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι πωλήσεις δικύκλων και προϊόντων θάλασσας της
MOTODYNAMICS Srl την περίοδο από το 2007 έως το εννεάμηνο του 2010 :
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Motodynamics Ltd

(σε χιλ. €)

Κύκλος εργασιών από :
Μηχανοκίνητα Δίκυκλα
Προϊόντα θάλασσας
Σύνολο

2007

1.106
583
1.689

2008

600
706
1.306

2009

211
296
507

01.0130.09.2010

191
246
437

Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία στοιχείων μη ελεγμένων / επισκοπημένων από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή.

3.7.2.4

Ανταλλακτικά

Τα ανταλλακτικά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εμπορικής δραστηριότητας του Ομίλου
για τους παρακάτω λόγους:
α) Σχετίζεται άμεσα με την υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση του κυρίως προϊόντος.
β) Ενισχύει την αξιοπιστία του Ομίλου στη συνείδηση των καταναλωτών.
γ) Διασφαλίζει για τον Όμιλο μία σημαντική, συνεχή και σταθερή ροή εσόδων η οποία
υπόκειται σε σχετικά μικρές διακυμάνσεις.
δ) Είναι λιγότερο ευάλωτο σε εξωγενείς παράγοντες.
Η παραγωγή τους γίνεται στην YAMAHA MOTOR Co. και διανέμονται στην Ευρώπη μέσω της
Yamaha Motor Distribution στην Ολλανδία, η οποία είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο διανομής
ανταλλακτικών. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την άμεση και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα, ενώ
υπάρχει εγγυημένη κάλυψη για ανταλλακτικά μοντέλων για δέκα χρόνια τουλάχιστον από τη
στιγμή του τερματισμού παραγωγής τους.
Η συμμετοχή των ανταλλακτικών στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών ανέρχεται σε ποσοστό
15,8% κατά το έτος 2009. Οι πωλήσεις των ανταλλακτικών του Ομίλου το 2009 ανήλθαν στα
€ 9.796 χιλ. ενώ για το εννεάμηνο του 2010 σε € 7.324 χιλ. Περιλαμβάνουν πλήρη σειρά
ανταλλακτικών απολύτως συμβατών με τα κυρίως προϊόντα, όπως και διαφορετικά είδη
τιμονιών για τα φουσκωτά σκάφη. Το γεγονός αυτό, προσδίδει στον Όμιλο πλεονέκτημα στην
αγορά λόγω του εύρους και της γεωγραφικής κατανομής του δικτύου συνεργατών της.

3.7.2.5

Αξεσουάρ

Ο Όμιλος προκειμένου για τη βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίηση όλων των προϊόντων που
είναι συμπληρωματικά με τα δίκυκλα και τα προϊόντα θάλασσας, δραστηριοποιείται και στο
χώρο των αξεσουάρ. Μέχρι το 1999, ο Όμιλος διέθετε μόνο αξεσουάρ YAMAHA που ήταν
ολλανδικής και ιαπωνικής σχεδίασης και κατασκευάζονταν κυρίως στην Ευρώπη, στη Β.
Αμερική, στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες της Ασίας, από ανεξάρτητους κατασκευαστές. Τα
αξεσουάρ διακρίνονται σε αξεσουάρ μοτοσικλέτας (όπως βαλίτσες, συναγερμοί κλπ) και σε
αξεσουάρ του αναβάτη (όπως κράνη, γάντια, μπουφάν, φόρμες και άλλα).
Από το 1999, ο Όμιλος αντιπροσωπεύει τη Γαλλική εταιρία κρανών SHARK, η οποία
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες
κρανών, για αναβάτες μοτοσικλετών, στον κόσμο. Το 2000 ανέλαβε την αποκλειστική
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διανομή στην Ελλάδα των ειδών ρουχισμού RICHA για αναβάτες μοτοσικλετών, όπως
δερμάτινες φόρμες, μπουφάν, παντελόνια, γάντια, μπότες, τσάντες κ.ά.
Το 2003 την αποκλειστική διανομή των αναρτήσεων OHLINS και το 2004 των εξατμίσεων
TERMIGNONI. Η OHLINS σχεδιάζει και παράγει αναρτήσεις μοτοσικλετών από το 1976 οι
οποίες σήμερα έχουν εφαρμογή σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές και ιαπωνικές μοτοσικλέτες. Η
ιταλική εταιρία TERMIGNONI σχεδιάζει και κατασκευάζει εξατμίσεις από το 1971 και είναι
ιδιαίτερα σημαντική η ζήτησή τους στις αγωνιστικές ομάδες.
Η γκάμα των προϊόντων εμπλουτίστηκε το 2007 με ρουχισμό που απευθύνεται στον αναβάτη
της Ιταλικής εταιρίας ALPINESTARS, η οποία δραστηριοποιείται από το 1963 με μεγάλη
αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της στον εν λόγω χώρο. Το 2008, ο Όμιλος προχώρησε σε
συμφωνία για την αποκλειστική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα της Γερμανικής εταιρίας
ελαστικών δικύκλων της CONTINENTAL, η οποίακατέχει κυρίαρχη θέση στην κατασκευή
ελαστικών υψηλής τεχνολογίας.
Οι συνολικές πωλήσεις αξεσουάρ του Ομίλου ανήλθαν το 2009 στο ποσό των € 2.530 χιλ. ενώ
το εννεάμηνο του 2010 σε € 1.299 χιλ.

3.7.2.6

Λιπαντικά

Για την περαιτέρω εξάπλωση και κάλυψη μεγαλύτερου φάσματος επιχειρηματικών ευκαιριών,
ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας-διακίνησης λιπαντικών και
συναφών συμπληρωματικών προϊόντων τόσο για δίκυκλα όσο και για εξωλέμβιους κινητήρες.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος είναι από το 1992 ο αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας στην
Ελλάδα των Βρετανικών λιπαντικών Rock Oil, τα οποία θεωρούνται ευρέως ως προϊόντα
υψηλής ποιότητας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Επίσης, από το 2001, ο Όμιλος εισάγει τα λιπαντικά εξωλέμβιων κινητήρων YAMALUBE από τη
Γαλλία. Τα YAMALUBE κατασκευάζονται από την TOTAL FINA ELF με προδιαγραφές της
YAMAHA. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία των YAMALUBE κατά τη
τελευταία διετία η YAMAHA αποφάσισε να εμπλουτίσει την προσφερόμενη γκάμα και με
λιπαντικά για δίκυκλα.
Τέλος, σύναψε το 2008 σύμβαση συνεργασίας με την BP HELLAS Α.Ε. με σκοπό τη διακίνηση
μέσω του δικτύου συνεργατών της των λιπαντικών και λοιπών προϊόντων CASTROL.
Το 2009 η συμμετοχή του κλάδου λιπαντικών στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών ανήλθε σε €
1.121 χιλ. και ήταν της τάξεως του 2%. Στο εννεάμηνο του 2010 οι πωλήσεις των λιπαντικών
του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 862 χιλ. . Ο τομέας των λιπαντικών εμφανίζει δυνατότητες
ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να προέλθει μέσα από την στενότερη συνεργασία με το δίκτυο
συνεργατών του Ομίλου.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα σημεία πώλησης ανταλλακτικών, αξεσουάρ και
λιπαντικών που διανέμει ο Όμιλος στην Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία :
Σημεία πώλησης Ανταλλακτικών, Αξεσουάρ, Λιπαντικών
Προϊόντα

Ελλάδα

Εξωτερικό

Κατ/τα Θυγατρικών

Δίκτυο Συνεργατών

Ρουμανία

Βουλγαρία

Ανταλλακτικά

5

200

33

17

Αξεσουάρ

5

300

33

17

Λιπαντικά

5

200

33

17
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Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία στοιχείων μη ελεγμένων / επισκοπημένων από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή.

Σύμφωνα με δήλωσή της, η Εταιρία έχει εξάρτηση από τις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής
των προϊόντων Yamaha στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (βλ. σχετικά ενότητα
«Συμβάσεις με προμηθευτές» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου), υπό την έννοια της
παραγράφου 6.4. του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.7.2.7

Υποστήριξη Πελατών – Τεχνική Υποστήριξη

Η υποστήριξη μετά την πώληση, με τη δημιουργία μόνιμης σχέσης με τους πελάτες της,
προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο αξία στο κυρίως προϊόν, αποτελεί έναν από τους βασικούς
στόχους του Ομίλου. Το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών του Ομίλου και του δικτύου ,
ελέγχεται μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών
(Customer Satisfaction Index).
Στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένη μονάδα τεχνικής
υποστήριξης με άριστα καταρτισμένο προσωπικό με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου
τεχνικών υπηρεσιών. Σε αυτά τα πλαίσια, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης εκπαιδεύεται
στα νέα μοντέλα και τεχνολογικές καινοτομίες και εν συνεχεία αναπτύσσει τα συνεργεία των
συνεργατών και των θυγατρικών εταιριών, υποστηρίζει στην επίλυση των τεχνικών
προβλημάτων που ανακύπτουν και εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση των αγωνιστικών
μοτοσικλετών για την κατάκτηση διακρίσεων στα πρωταθλήματα που διεξάγονται. Το επίπεδο
της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει ο Όμιλος και το δίκτυό του αποτελεί σημαντικό
μετρήσιμο παράγοντα στο Συστήματος Αξιολόγησης των Συνεργατών που εφαρμόζει ο
Όμιλος.
Πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική της YAMAHA παγκοσμίως, η Εκδότρια έχει
προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της αποθήκευσης και
διακίνησης των προϊόντων της. Διατηρεί κεντρική αποθήκη 12.090 τ.μ. στις εγκαταστάσεις
της στη θέση Κύριλλος στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, από όπου διανέμει τα προϊόντα σε
όλα τα σημεία πώλησης. Με σκοπό την διατήρηση υψηλών ποσοστών άμεσης διαθεσιμότητας
και την ελαχιστοποίηση των λαθών στη διακίνηση και στη διαχείριση των αποθηκών, η
κεντρική αποθήκη διαθέτει προηγμένο σύστημα πληροφόρησης και αυτοματοποίησης των
λειτουργιών της (Warehouse Management System).
Στο δίκτυο συνεργατών και στις θυγατρικές εταιρίες παρέχονται χρήσιμα εργαλεία, όπως το
σύστημα on-line παραγγελιών YMPULSE, ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανταλλακτικών (YPEC) κλπ.
Το YMPULSE είναι ένα On Line πρόγραμμα λήψης παραγγελιών. Μέσω του συγκεκριμένου
προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης ανταλλακτικών, λαδιών κλπ. και στην οθόνη
πληροφοριών εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, το διαθέσιμο απόθεμα της Εταιρίας, οι λεπτομέρειες
σχετικά με τους κωδικούς και οι τιμές τους. Οι θυγατρικές εταιρίες και το δίκτυο συνεργατών
μπορούν να καταχωρίσουν On Line τις παραγγελίες τους και να παρακολουθήσουν την πορεία
εκτέλεσής τους. Το YPEC είναι ηλεκτρονική αποθήκη ανταλλακτικών μέσω Internet, όπου
παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης των ανταλλακτικών ανά μοντέλο ή / και ανά εφαρμογή
τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα επιλογής ανταλλακτικών και εκτύπωση τους σε μορφή
προσφοράς προς τον πελάτη, καθώς και αποθήκευσης της προσφοράς σε pdf αρχείο.
Το 2010, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των συνεργατών, αναπτύχθηκε η εφαρμογή
EXTRANET, μέσω Internet, όπου είναι διαθέσιμοι οι τιμοκατάλογοι των προϊόντων, οι τυχόν
προσφορές, οι εγκύκλιοι εμπορικής φύσης, το ύψος των οικονομικών υποχρεώσεων, η
ανάλυση εκδοθέντων παραστατικών, η καταχώρηση εγγυήσεων κλπ.
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3.7.3

Πιστωτικός Έλεγχος

Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, στην αρχή και κατά την διάρκεια των
συνεργασιών εξετάζεται η φερεγγυότητα του κάθε συνεργάτη από το τμήμα πιστωτικού
ελέγχου της Εκδότριας. Η διαδικασία του πιστωτικού ελέγχου περιλαμβάνει : α) την εξέλιξη
της πιστοληπτικής ικανότητας του συνεργάτη βάσει του ιστορικού συνεργασίας με την
Εταιρία, όπως η αποπληρωμή των υποχρεώσεών του, το ύψος των εξασφαλίσεων που έχει
δώσει προς την Εταιρία, η συμμετοχή του στον τζίρο της Εταιρίας κ.λ.π. και β) την άντληση
πληροφοριών από βάσεις δεδομένων μέσω Εταιριών παροχής Εμπορικών και Οικονομικών
Πληροφοριών.
Με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και σε συνδυασμό με το ύψος των
εξασφαλίσεων που έχει δώσει προς την Εταιρία, καθορίζεται ένα πιστωτικό όριο για τον κάθε
συνεργάτη.
Αντίστοιχα εξετάζεται η πιστοληπτική ικανότητα των συνεργατών των θυγατρικών εταιριών
στην Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, κατά την έναρξη και τη διάρκεια της συνεργασίας, με
την αξιοποίηση πληροφοριών από Εταιρίες παροχής εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών.

3.7.4

Διαφήμιση – Προωθητικές Ενέργειες

Μέσα από την επικοινωνία και τη διαφήμιση ο Όμιλος προσδοκά τη δημιουργία και διατήρηση
αφενός μεν της ισχυρής εικόνας τόσο σε επίπεδο προϊόντων, με την ενίσχυση της μάρκας των
προϊόντων (brand name), αλλά και τη στενή σχέση, που ο πελάτης αναγνωρίζει ότι θα βρεί
την ολοκληρωμένη λύση που θα ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες του.
Η προβολή των προϊόντων γίνεται μέσω των εξειδικευμένων περιοδικών μοτοσικλέτας και
θάλασσας, των περιοδικών ποικίλης ύλης και εφημερίδων, το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο,
την υπαίθρια διαφήμιση, το διαδίκτυο, το διαφημιστικό υλικό στα καταστήματα του δικτύου
της και σε μικρότερο ποσοστό μέσω της τηλεόρασης. Επίσης, γίνεται χρήση τεχνικών άμεσης
προσέγγισης του τελικού καταναλωτή.
Στις έμμεσες μορφές επικοινωνίας συγκαταλέγονται οι παρουσιάσεις νέων μοντέλων στο
εξωτερικό, οι οποίες καλύπτονται δημοσιογραφικά και προβάλλονται μέσα από τις σελίδες του
ειδικού και του γενικού τύπου, η παροχή προϊόντων σε δημοσιογράφους αλλά και στους
πελάτες για δοκιμές (test-rides).
Συμμετέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια στις επίσημες ετήσιες εκθέσεις του κλάδου δικύκλων
και θάλασσας που οργανώνονται από τους αρμόδιους Συνδέσμους-Ομίλους ή και υποστηρίζει
το δίκτυο συνεργατών του για τη συμμετοχή σε τοπικές εκθέσεις με την αποστολή
εκθεσιακών μοντέλων και την παροχή οργανωτικής βοήθειας. Επιπλέον για να δώσει την
ευκαιρία στο ευρύ κοινό να γνωρίσει τα προϊόντα του και για να προωθηθούν οι πωλήσεις ο
Όμιλος πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια Bazaar αξεσουάρ, στις κεντρικές εγκαταστάσεις
της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και στα τέσσερα καταστήματα λιανικής της θυγατρικής εταιρίας
ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. Τα έξοδα διαφήμισης του Ομίλου το 2009 ανήλθαν σε € 1.114 χιλ ( 1,8%
επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών) και σε € 544 χιλ. το εννεάμηνο του 2010 (1,4% επί
του ενοποιημένου κύκλου εργασιών).
Οι θυγατρικές εταιρίες στη Ρουμανία και Βουλγαρία λόγω της ιδιαιτερότητας των αγορών στις
χώρες που δραστηριοποιούνται, εκπονούν αυτόνομα επικοινωνιακά προγράμματα. Σήμερα οι
προωθητικές ενέργειες επικεντρώνονται στη τοποθέτηση κυρίως δικύκλων σε πολυσύχναστα
εμπορικά κέντρα και στην προβολή εκδηλώσεων( Bazaar, εκθέσεις δικύκλων κ.λ.π.) και στην
προβολή μέσω του Internet και του Ειδικού Τύπου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2009
πραγματοποιήθηκε Bazaar αξεσουάρ στις εγκαταστάσεις της MOTODYNAMICS Srl και εντός
του 2010 θα γίνει νέο Bazaar στις εγκαταστάσεις
της MOTODYNAMICS Ltd και
MOTODYNAMICS Srl στη Σόφια και στο Βουκουρέστι αντίστοιχα. Επίσης οι εν λόγω εταιρίες
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συμμετέχουν είτε απευθείας, είτε μέσω των συνεργατών τους στις εκθέσεις δικύκλων και στα
ναυτικά σαλόνια, με την παροχή προϊόντων για προβολή και έκθεση.
Ο Όμιλος αντιλαμβανόμενος το ρόλο του διαδικτύου στην ενημέρωση του καταναλωτή και
τον βαθμό που τον ωθεί στην τελική επιλογή αγοράς, έχει δημιουργήσει ιστοσελίδες στο
διαδίκτυο : www.yamaha-motor.gr, www.motodynamics-accessories.gr, www.motodynamicsboats.gr,
www.motodynamics-ir.gr
&
www.motodiktio.gr
/
www.motodiktyo.gr,
www.yamaha-motor.ro www.yamaha-motor.bg όπου οι επισκέπτες της μπορούν να
ενημερώνονται για τη γκάμα των προϊόντων, τις τιμές λιανικής, προσφορές, διάφορα
Events,κλπ. Δίνεται δε η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων / αποριών μέσω email, στη
διεύθυνση
www.yamaha-motor.gr όπου διανέμονται στα αρμόδια Τμήματα της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για να απαντηθούν. Η απάντηση δίνεται εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος με τηλεφωνική επικοινωνία ή εγγράφως αναλόγως της φύσης του ερωτήματος.
Επίσης είναι καταχωρημένα τα εξής ονόματα χώρου (domain names):
www.motodynamicsir.gr
www.mdn.gr
www.mdnaccessories.gr
www.termignoni.gr

www.motodynamicsaccessories.gr
www.shark-helmets.gr
www.golfcars.gr

www.motodynamicsboats.gr
www.yam.gr
www.yamaha-yhellas.gr

www.mbk.gr

www.ohlins.gr
www.motoboat.gr
www.unsedbikes.gr
www.waverunner.gr

www.motodynamics.gr
www.poweredbyyamaha.gr
www.yamaha-marine.gr
www.motodiktio.gr

www.yamaha-motorhellas.gr
www.yamaha-racing.gr
www.ymh.gr
www.richa.gr
www.motodiktyo.gr
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3.8

Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δεν συμμετέχει (κατά πλειοψηφία ή
μειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή σε άλλη Εταιρία οποιασδήποτε μορφής πλην όσων παρατίθενται
στον κατωτέρω πίνακα. Επίσης, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δεν έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή
διοίκηση ή κοινή μετοχική σχέση με άλλη επιχείρηση, ούτε υπάρχουν συμβάσεις ελέγχου
πλειοψηφίας ή διορισμού οργάνων εταιρίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι άμεσες συμμετοχές της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ως
αυτές είχαν την 30.09.2010 και την 31.12.2009. Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει έμμεσες
συμμετοχές.
Εταιρία

Έδρα

Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος
Α.Ε.
Μοτοδυναμική
Πρακτορεύσεις
Ασφαλειών Α.Ε.
Motodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.

Ελλάδα
Ελλάδα

% συμμετοχής
& δικαιωμάτων
ψήφου
30.09.2010
100%

% συμμετοχής
& δικαιωμάτων
ψήφου
31.12.2009
100%

51%

51%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Ελλάδα
Βουλγαρία
Ρουμανία

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει
Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις περιόδου
01/01-30/09/2010 που έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

3.8.1

Πληροφορίες για τις συμμετοχές της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ακολούθως παρατίθεται μια σύντομη παρουσίαση των ανωτέρω εταιριών στις οποίες
συμμετέχει η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ την 30.09.2010. Σημειώνεται ότι τα οικονομικά μεγέθη που
παρουσιάζονται για κάθε εταιρία στους παρακάτω πίνακες, προέρχονται από τις οικονομικές
καταστάσεις που συντάσσονται από την εκάστοτε εταιρία για σκοπούς ενοποίησης.
Μotodynamics Srl
Η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό την αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση,
επανεξαγωγή, διαμετακόμιση και εμπόριο προϊόντων με την επωνυμία Yamaha, με βάση τη
σύμβαση αποκλειστικής διανομής απευθείας με την Yamaha Ευρώπης που λήγει 31-12-2011.
Η έδρα της εταιρίας είναι στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, και πρόσφατα μεταφέρθηκε σε
νέες λειτουργικές εγκαταστάσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανταλλακτικά, την αποθήκευση των
προϊόντων και το service, στην οδό Soseaua Odai 307, Sector 1.
Η εταιρία απασχολεί 8 άτομα.
Η Εταιρία είναι ο μοναδικός μέτοχος αφού συμμετέχει με ποσοστό 100% στην εταιρία
MOTODYNAMICS Srl. και ενοποιείται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Η αξία κτήσης
της συμμετοχής στα βιβλία της Εταιρίας είναι € 1.884 χιλ. για την οποία στις 31.12.2009
σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης € 30 χιλ.
Οι Διαχειριστές της εταιρίας είναι οι κκ. Χατζίκος Σωτήριος του Δημητρίου και Παπαδόπουλος
Θεόδωρος του Γεωργίου.
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Βασικά οικονομικά μεγέθη
Motodynamics Srl
σε χιλ. €
Σύνολο Ενεργητικού
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα μετά από φόρους
Μερίσματα εισπραχθέντα από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ από την εν λόγω
συμμετοχή της το έτος 2009

2007
2.302
1.640
1. 098
1.204
4.242
30

2008
1.784
1.640
831
953
3.505
(168)

2009
994
1.640
510
484
1.876
(279)
-

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

Motodynamics Ltd
Η εν λόγω εταιρία περιορισμένης ευθύνης ιδρύθηκε το 1992, με σκοπό την αντιπροσώπευση,
αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση και εμπόριο προϊόντων μάρκας Yamaha
με βάση τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής απευθείας με την Yamaha Ευρώπης που λήγει
31-12-2011.
Η έδρα της εταιρίας είναι στη Σόφια της Βουλγαρίας, στην οδό Tsarigradsko Shosse, όπου σε
δύο ορόφους, επιφάνειας 500τμ, διατηρείται έκθεση δικύκλων, εξωλεμβίων κλπ προϊόντων
ενώ παράλληλα διαθέτει 250τμ για συνεργείο και ανταλλακτικά.
Η εταιρία απασχολεί 5 άτομα.
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας, με ποσοστό 100%. Την εν
λόγω θυγατρική της την ενοποιεί πλήρως και η αξία κτήσης της συμμετοχής στα βιβλία της
Εταιρίας είναι € 2.037 χιλ. Στις 31.12.2009 εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, η
Εταιρία εκτίμησε ότι η ανάκτηση του ποσού αυτού της συμμετοχής της δεν θα
πραγματοποιηθεί και προχώρησε σε πρόβλεψη απομείωσης αυτής ποσού € 990 χιλ.
Διαχειριστές της εταιρίας είναι οι κκ. Χατζίκος Σωτήριος του Δημητρίου και Παπαδόπουλος
Θεόδωρος του Γεωργίου.
Βασικά οικονομικά μεγέθη
Motodynamics Ltd
σε χιλ. €
Σύνολο Ενεργητικού
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα μετά από φόρους
Μερίσματα εισπραχθέντα από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ από την εν λόγω
συμμετοχή της το έτος 2009

2007
1.277
1.792
1.185
92
1.927
(142)

2008
1.352
1.792
1.076
276
1.533
(110)

2009
898
1.792
863
35
753
(212)
-

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

Moτοδίκτυο Α.Ε.
Η εταιρία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53305/01ΑΤ/Β/02/440 και διακριτικό τίτλο
«ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε» συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 και έχει διάρκεια τριάντα χρόνια.
Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και διανομή:
α) παντός είδους μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους
δίτροχης μηχανής καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως
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ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κ.λ.π.) καθώς και φουσκωτών και σκαφών
θαλάσσης για αναψυχή καθώς και β) παντός είδους προϊόντος που τελεί άμεσα ή έμμεσα σε
συνάρτηση με τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω αναφερομένων ειδών, όπως
ενδεικτικά, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών καθώς
και στην παροχή κάθε είδους τεχνική υποστήριξη (service) των προαναφερομένων προϊόντων.
Η έδρα της εταιρίας από το Μάϊο 2009 είναι στον Ασπρόπυργο, στη θέση Κύριλλος ενώ οι
πωλήσεις της γίνονται μέσα από τα τέσσερα καταστήματα λιανικής πώλησης που διαθέτει
στην Αθήνα. Τα καταστήματά της είναι :
• Στην Καλλιθέα, Θησέως 324
• Στο Νέο Ψυχικό, Μεσογείων 203
• Στον Νέο Κόσμο, Καλλιρρόης 51-53 και
• Στην Αγία Παρασκευή, Χαλανδρίου 6
Η εταιρία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του δικτύου διανομής των
προϊόντων του Ομίλου στην Αθήνα και έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής διανομής με την
Εκδότρια.
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στις 31.12.2009 ήταν 212.052 €
διαιρούμενο σε 258.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,82 € εκάστη. Με την από 19.03.2010
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την από 04.05.2010
έγκριση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου €1.132 χιλ. με
εισφορά του κλάδου λιανικής της μητρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του
ν.2166/93 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών, με βάση τα περιουσιακά
στοιχεία αυτού, όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού (Λογιστική
Κατάσταση) της 31.12.2009. Η ως άνω εισφορά αφορούσε πρακτικά τη δραστηριότητα των
καταστημάτων της Καλλιθέας, Μεσογείων και Αγίας Παρασκευής. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο
διαμορφώθηκε σε 1.344 χιλ. € (1.639.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,82 € έκαστη).
Η Εταιρία είναι ο μοναδικός μέτοχος με ποσοστό 100% στη Moτοδίκτυο Α.Ε. Την εν λόγω
θυγατρική της την ενοποιεί πλήρως και η αξία κτήσης της συμμετοχής στα βιβλία της Εταιρίας
είναι € 1.250 χιλ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θητεία τρία χρόνια, που λήγει στις 13/05/2013 και απαρτίζεται
από τέσσερις συμβούλους ως κατωτέρω:
Ονοματεπώνυμο
Σωτήριος Χατζίκος
Αθανάσιος Ευθυμίου
Άννα Λίζου – Σπυράτου
Γεώργιος Ξανθούλης

Θέση στο Δ.Σ.
Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

Η εταιρία απασχολεί 24 άτομα
Βασικά οικονομικά μεγέθη
Mοτοδίκτυο ΑΕ
σε χιλ. €
Σύνολο Ενεργητικού
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα μετά από φόρους
Μερίσματα εισπραχθέντα από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ από την εν λόγω
συμμετοχή της το έτος 2009

2007
1.130
212
26
1.104
2.677
14

2008
1.254
212
(94)
1.348
2.452
(120)

2009
684
212
(280)
964
1.976
(186)
-

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
Η εταιρία συστάθηκε τον Μάϊο του 2004 με διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη. Η έδρα της
βρίσκεται στον Ασπρόπυργο στη θέση Κύριλλος και διαθέτει ένα κατάστημα λιανικής
πώλησης στη Θεσσαλονίκη, Κατσιμίδη 20 & Σκαλτσούνη, από όπου και ασκεί την εμπορική
της δραστηριότητα.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και διανομή: α) παντός
είδους μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δίτροχης
μηχανής καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά
θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κ.λ.π.) καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για
αναψυχή καθώς και β)παντός είδους προϊόντος που τελεί άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με
τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω αναφερομένων ειδών, όπως ενδεικτικά,
ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών καθώς και στην
παροχή κάθε είδους τεχνική υποστήριξη (service) των προαναφερομένων προϊόντων.
Η εταιρία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του δικτύου
διανομής των προϊόντων του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη και έχει συνάψει σύμβαση
αποκλειστικής διανομής με την Εκδότρια.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στις € 150.000 διαιρούμενο σε διακόσιες
χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε λεπτών (0,75) € η κάθε μία.
Η μετοχική σύνθεση είναι η εξής:
Μέτοχος

Ποσοστό

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

51%

Γεώργιος Μαρκόπουλος
Σύνολο

49%
100%

Την εν λόγω θυγατρική της η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ την ενοποιεί πλήρως και η αξία κτήσης της
συμμετοχής στα βιβλία της Εταιρίας είναι € 76,5 χιλ.
Η εταιρία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση είναι η εξής:
Ονοματεπώνυμο
Σωτήριος Χατζίκος
Γεώργιος Μαρκόπουλος
Άννα Λίζου – Σπυράτου
Αναστασία Μαρκοπούλου
Αθανάσιος Ευθυμίου

Θέση στο Δ.Σ.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του παραπάνω Δ.Σ: είναι τριετής και λήγει στις 05/05/2012.
Η εταιρία απασχολεί 4 άτομα.
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Βασικά οικονομικά μεγέθη
Mοτοδίκτυο Bορείου Ελλάδος ΑΕ
σε χιλ. €
Σύνολο Ενεργητικού
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα μετά από φόρους
Μερίσματα εισπραχθέντα από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ από την εν λόγω
συμμετοχή της το έτος 2009

2007
735
150
121
614
1.619
23

2008
715
150
142
573
1.834
20

2009
528
150
123
405
1.349
(18)
-

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

Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.
Η εταιρία συστάθηκε τον Μάϊο του 2003. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και
η διάρκειά της έχει ορισθεί σε είκοσι πέντε (25) χρόνια.
Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάληψη κατ’ αποκλειστικό έργο και έναντι προμήθειας,
ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 120.000 € διαιρούμενο σε
τέσσερις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μία.
Η Εταιρία είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας αφού συμμετέχει με ποσοστό 100% στην
εταιρία. Την εν λόγω θυγατρική της την ενοποιεί πλήρως και η αξία κτήσης της συμμετοχής
στα βιβλία της Εταιρίας είναι € 120 χιλ.
Η εταιρία διοικείται από τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση είναι η εξής:
Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Σωτήριος Χατζίκος

Πρόεδρος

Γεώργιος Ξανθούλης

Αντιπρόεδρος

Σταύρος Χαιρετάκης

Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παγιασλής

Μέλος

Η θητεία του παραπάνω Δ.Σ: είναι πενταετής και λήγει στις 30/06/2015.
Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.
Βασικά οικονομικά μεγέθη
Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.
σε χιλ. €
2007
Σύνολο Ενεργητικού
114
Μετοχικό Κεφάλαιο
120
Ίδια Κεφάλαια
30
Υποχρεώσεις
84
Κύκλος Εργασιών
56
Αποτελέσματα μετά από φόρους
(4)
Μερίσματα εισπραχθέντα από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ από την εν λόγω
συμμετοχή της το έτος 2009

2008
116
120
(30)
145
61
(60)

2009
18
120
(87)
105
13
(57)
-

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Σημειώνεται ότι με την από 16/06/2010 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας εγκρίθηκε η
συγχώνευση της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία, όπως προαναφέρθηκε, συμμετέχει κατά 100%. Η εν λόγω συγχώνευση
με απορρόφηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 και 69-77 κ.ν.2190/20 και
των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού
μετασχηματισμού που πρόκειται να συντάξει η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.» με ημερομηνία 30.06.2010.
3.9

Σήματα, Ευρεσιτεχνίες & Άδειες Λειτoυργίας

3.9.1.1

Σήματα

Σήμα ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Η Εταιρία είναι δικαιούχος του ημεδαπού σήματος 172287/10.02.2004, λεκτικού και με
απεικόνιση «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» το οποίο έγινε δεκτό προς καταχώριση στα βιβλία
σημάτων από την αρμόδια Διοικητική Επιτροπή Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης με την
11253/2004 απόφασή της. Η προστασία του άνω σήματος διαρκεί δέκα έτη από την κατάθεσή
του ήτοι μέχρι την 10.02.2014 και εκτείνεται στα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες:
Βιομηχανικά έλαια και γράσα. Ορυκτέλαια, λιπαντικά και καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των
καυσίμων για κινητήρες) [Κλάση 4]
Μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας, κινητήρες (εκτός των κινητήρων χερσαίων οχημάτων),
συμπλέκτες και εξαρτήματα μεταδόσεως κινήσεως, μηχανές και κινητήρες θαλάσσης,
γεννήτριες παραγωγής ενέργειας, κουρευτικές μηχανές χόρτου [Κλάση 7]
Οχήματα, μηχανήματα και κινητήρες κινήσεως στην ξηρά, τον αέρα ή το νερό και ειδικότερα
μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, κάθε είδους δίτροχες μηχανές, τετράτροχα οχήματα εδάφους,
οχημάτων με δυνατότητα οδήγησης στο χιόνι, καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης
για αναψυχή. Κάθε είδους σχετικό των ανωτέρω προϊόν όπως ενδεικτικά ανταλλακτικά και
εξαρτήματα αυτών. [Κλάση 12]
Ενδύματα, υποδήματα, ειδικότερα ένδυση οδηγών [Κλάση 25]
Διαφήμιση, διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, εργασίες γραφείου για εισαγωγές εξαγωγές.
[Κλάση 35]
ΣΗΜΑ WAVEMASTER
Η Εταιρία είναι δικαιούχος του ημεδαπού σήματος 182454/02.12.2005, λεκτικού και με
απεικόνιση «WAVEMASTER» το οποίο έγινε δεκτό προς καταχώριση στα βιβλία σημάτων από
την αρμόδια Διοικητική Επιτροπή Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης με την 6229/2006
απόφασή της. Η προστασία του άνω σήματος διαρκεί δέκα έτη από την κατάθεσή του ήτοι
μέχρι την 02.12.2015 και εκτείνεται στα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες:
Μηχανήματα κίνησης στο νερό και σκάφη και κάθε προϊόν που σχετίζεται με τη χρήση τους
και δεν εμπίπτει σε άλλες κλάσεις. [Κλάση 12]
Σήματα λοιπών εταιριών του ομίλου
Η θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.» είναι δικαιούχος του
ημεδαπού σήματος 172286/10.02.2004, λεκτικού και με απεικόνιση «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.» το
οποίο έγινε δεκτό προς καταχώριση στα βιβλία σημάτων από την αρμόδια Διοικητική Επιτροπή

66

Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ
Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης με την 11252/2004 απόφασή της. Η προστασία του άνω
σήματος διαρκεί δέκα έτη από την κατάθεσή του ήτοι μέχρι την 10.02.2014 και εκτείνεται στα
παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες:
Βιομηχανικά έλαια και γράσα. Ορυκτέλαια, λιπαντικά και καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των
καυσίμων για κινητήρες) [Κλάση 4]
Μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας, κινητήρες (εκτός των κινητήρων χερσαίων οχημάτων),
συμπλέκτες και εξαρτήματα μεταδόσεως κινήσεως, μηχανές και κινητήρες θαλάσσης,
γεννήτριες παραγωγής ενέργειας, κουρευτικές μηχανές χόρτου [Κλάση 7]
Οχήματα, μηχανήματα και κινητήρες κινήσεως στην ξηρά, τον αέρα ή το νερό και ειδικότερα
μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, κάθε είδους δίτροχες μηχανές, τετράτροχα οχήματα εδάφους,
οχημάτων με δυνατότητα οδήγησης στο χιόνι, καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης
για αναψυχή. Κάθε είδους σχετικό των ανωτέρω προϊόν όπως ενδεικτικά ανταλλακτικά και
εξαρτήματα αυτών. [Κλάση 12]
Ενδύματα, υποδήματα, ειδικότερα ένδυση οδηγών [Κλάση 25]
Διαφήμιση, διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, εργασίες γραφείου για εισαγωγές εξαγωγές.
[Κλάση 35]
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, η Εταιρία δεν είναι κάτοχος άλλων δικαιωμάτων
πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται άδειες εκμετάλλευσης και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
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3.10 Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υφίσταται καμία περιβαλλοντική πτυχή, η οποία θα
μπορούσε να επηρεάσει τη χρήση των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας και των
εταιριών του Ομίλου και κατέχει όλες τις νόμιμες περιβαλλοντικές άδειες που τυχόν
απαιτούνται.

3.10.1 Εγκαταστάσεις & εξοπλισμός
3.10.1.1 Ιδιόκτητα Ακίνητα - Εγκαταστάσεις
Η Εταιρία την 30η Σεπτεμβρίου 2010 είχε στην κατοχή της τα κάτωθι γήπεδα και κτιριακές
εγκαταστάσεις:
α) Οικόπεδο ακινήτου επί της οδού Χαλανδρίου 6, Αγ. Παρασκευή, εκτάσεως 816 τ.μ., με
ποσοστό ιδιοκτησίας 231 χιλιοστά επί του συνολικού οικοπέδου στο οποίο στεγάζεται
υποκατάστημα της θυγατρικής εταιρίας Μοτοδίκτυο Α.Ε.. Η αξία κτήσης του οικοπέδου
ανέρχεται σε € 301.966,69.
β) Ακίνητο επί της οδού Χαλανδρίου 6, Αγ. Παρασκευή, συνολικής επιφάνειας 270 τ.μ. με αξία
κτήσης € 115.033,31, εντός του οποίου στεγάζεται υποκατάστημα της θυγατρικής εταιρίας
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
γ) Ακίνητο στην Ιερισσό Χαλκιδικής συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. που αγοράσθηκε το 2004
έναντι € 150.920,32.
δ) Ακίνητο (ψιλή κυριότητα) σε ακίνητο στην Περαία Θεσσαλονίκης συνολικής επιφάνειας
59,38τ.μ. που αγοράσθηκε στις 3/12/2004 έναντι € 36.200,00.
ε) Οικόπεδο ακινήτου στην Ιερισσό Χαλκιδικής εκτάσεως 2.248 τ.μ. το οποίο αγοράστηκε στις
2/12/2004 με αξία κτήσης € 99.080,68.
Τα ακίνητα γ) και δ) καθώς και το οικόπεδο ε) αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό που έγινε σε
βάρος του οφειλέτη της Εταιρίας Θεόφιλου Σοφιολάκη έναντι συνολικής οφειλής αυτού προς
την Εταιρία € 750 χιλ.
Οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου δεν έχουν στην κατοχή τους ιδιόκτητα ακίνητα.
Aναφορικά με τα εμπράγματα βάση των ανωτέρω ακινήτων περισσότερες πληροφορίες
περιγραφονται στην ενότητα 3.10.3 «Εμπράγματα Βάρη - Εγγυήσεις».

3.10.1.2 Μισθωμένα Ακίνητα
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι μισθώσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών
της, οι οποίες είναι σήμερα σε ισχύ:
Εταιρία
Διεύθυνση
Θέση Κύριλλος,
Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300

Μ2

Χρήση

15.090

Κεντρικά γραφεία, Εκθεσιακός
χώρος, Χώροι τελωνείου,
Χώρος σταθμεύσεως, Συνεργείο

Έναρξη
Λήξη
12.01.2009
11.01.2024

Το κτίριο που στεγάζεται η Εταιρία είναι μεταλλικής κατασκευής, συνολικής έκτασης 15.090
m², έτους κατασκευής 2009, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές. Αποτελείται από κτίριο
δύο ορόφων συνολικού εμβαδού 3.000m² όπου στεγάζεται εκθεσιακός χώρος στο ισόγειο και
γραφεία στον υπόλοιπο χώρο. Σε ξεχωριστό κτίριο συνολικού εμβαδού 12.090m²
στεγάζονται αποθήκες, τελωνειακή αποθήκη και συνεργείο.
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Σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση μίσθωσης, επιτρέπεται η υπομίσθωση του μισθίου από την
Εταιρία σε τρίτο υπό τον όρο της γνωστοποίησής της στην εκμισθώτρια εντός δέκα ημερών
από τη σύναψή της. Η Εταιρία έχει καταβάλει ποσό 880 χιλ.ευρώ ως εγγύηση για την καλή
χρήση του μισθίου. Τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι η σύμβαση μίσθωσης λήγει μόνο με την
πάροδο του συμβατικού χρόνου ήτοι της δεκαπενταετίας. Άλλοι λόγοι καταγγελίας από τους
συμβαλλόμενους δεν επιτρέπονται. Επίσης, τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι σε περίπτωση που
η εκμισθώτρια αποφασίσει να μεταβιβάσει το μίσθιο, η Εταιρία θα έχει δικαίωμα πρώτης
προσφοράς και προτίμησης επί ίσης προσφοράς στην αγορά του μισθίου. Σε περίπτωση
εκποίησης του μισθίου σε τρίτο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, η εκμισθώτρια έχει αναλάβει
την υποχρέωση να συμπεριλάβει στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο όρο, με τον οποίο ο νέος
ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να σεβαστεί τους όρους της σύμβασης μίσθωσης, άλλως η
εκμισθώτρια υποχρεούται να καταβάλει ποινική ρήτρα στην Εταιρία ύψους 1.000.000 € μέχρι
και το πέμπτο έτος της μίσθωσης και 300.000 € για το έκτο έτος και μετά.
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Διέυθυνση
Λ. Μεσογείων 203 & Γ.
Βλάχου – Αθήνα
Θησέως 324 & Ισμήνης –
Καλλιθέα Αττικής
Καλλιρόης 51-53Α – Αθήνα
Χαλανδρίου 6 & Δ. Γούναρη –
Αγ. Παρασκευή Αττικής ¹
Ασπρόπυργος Θέση Κύριλλος
2

M²
170
292
300
270
10

Χρήση
Κατάστημα
Συνεργείο
Κατάστημα
Συνεργείο
Κατάστημα
Συνεργείο
Κατάστημα
Συνεργείο
Κεντρικά Γραφεία

Έναρξη
Λήξη
01/05/2006
30/04/2012
20/06/2002
19/06/2014
29/11/2002
30/11/2012
01/01/2010
31/12/2022
01/06/2009
31/05/2018

(1) Σημειώνεται ότι η Εταιρία μισθώνει το παραπάνω ακίνητο στη θυγατρική της.
(2) Σημειώνεται ότι η Εταιρία υπομισθώνει το παραπάνω ακίνητο στη θυγατρική της.

Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε
Διεύθυνση
Κατσιμίδη 20 & Σκαλτσούνη –
Θεσσαλονίκη
Ασπρόπυργος Θέση Κύριλλος
¹

M²
394
10

Χρήση
Κατάστημα
Συνεργείο
Κεντρικά Γραφεία

Έναρξη
Λήξη
01/04/2004
31/03/2016
25/05/2009
24/05/2018

(1) Σημειώνεται ότι η Εταιρία υπομισθώνει το παραπάνω ακίνητο στη θυγατρική της.

Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.
Διεύθυνση
Ασπρόπυργος Θέση Κύριλλος
¹

M²

Χρήση

10

Κεντρικά Γραφεία

Έναρξη
Λήξη
15/06/2009
14/06/2018

(1) Σημειώνεται ότι η Εταιρία υπομισθώνει το παραπάνω ακίνητο στη θυγατρική της.
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Motodynamics LTD
Διεύθυνση

M²

Χρήση

137 Tsarigradsco Shosse Blvd
– Sofia Bulgaria

750

Κεντρικά Γραφεία
Έκθεση
Συνεργείο
Αποθήκες

M²

Χρήση

528

Κεντρικά Γραφεία
Έκθεση
Συνεργείο
Αποθήκες

Έναρξη
Λήξη
01/02/2010
01/02/2015

Motodynamics SRL
Διεύθυνση
307-309 Sos odai sector 1 –
Bucurest Romania

Έναρξη
Λήξη
01/11/2009
31/10/2012

3.10.1.3 Μεταφορικά Μέσα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Η Εταιρία διαθέτει τα εξής μηχανήματα:
Περιγραφή μηχανήματος
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde V10
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde Ε18PH-01
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde R14S HD
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde R14S HD
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde Τ20SP
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde Τ20SP
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde Ε18-01
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde V11
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde Η30D
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde E-16C-02
Ανυψωτικό Μηχάνημα Linde H-20D
Σύστημα Ανύψωσης Marine-Εξωλέμβιων
Demag
Σύστημα Ανύψωσης Marine-Εξωλέμβιων
Demag

Δυναμικότητα

Έτος
Κατασκευής

Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 1 τόνος
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 1,8
τόνους
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 1,4
τόνους
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 1,4
τόνους
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 2 τόνους
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 2 τόνους
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 1,8
τόνους
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 1,1
τόνους
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 3 τόνους
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 1,6
τόνους
Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 2 τόνους

2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2004

Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 500 κιλά

1994

Δυνατότητα ανύψωσης μέχρι 2 τόνους

1994

Οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου δεν έχουν στην κατοχή τους μηχανήματα σημαντικής
αξίας.
Τα μεταφορικά μέσα της Εταιρίας την 30η Σεπτεμβρίου 2010, αποτελούνταν από 94 οχήματα
και 7 οχήματα θαλάσσης στα οποία περιλαμβάνονταν:
 Τρία (3) φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως, που χρησιμοποιούνται από την Διεύθυνση
Λειτουργιών για μεταφορές εμπορευμάτων.
 Ογδόντα (80) δίκυκλα τα οποία χρησιμοποιούνται για δοκιμές από δημοσιογράφους του
ειδικού τύπου και για προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας.
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Ένα (1) δίκυκλο που χρησιμοποιείται από τον υπάλληλο των εξωτερικών εργασιών και
δέκα (10) που χρησιμοποιούνται από στελέχη της Εταιρίας.
 Δύο (2) θαλάσσια μοτοποδήλατα (wave runner) που χρησιμοποιούνται για επιδείξεις.
 Ένα (1) σκάφος Boston Whaler 9,3m
 Ένα (1) σκάφος Marlin 29, μήκους 9,1m
 Ένα (1) σκάφος Voyager 45, μήκους 14m
 Δύο (2) φουσκωτά Yamaha μήκους 3,4m και 3,8m αντίστοιχα
Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω σκάφη χρησιμοποιούνται για επιδείξεις.



Οι θυγατρικές εταιρίες εξωτερικού του Ομίλου έχουν στην ιδιοκτησία τους ένα (1) φορτηγό
Ι.Χ. και εννέα (9) αυτοκίνητα Ι.Χ. για τις ανάγκες του προσωπικού τους. Τα τέσσερα (4)
αυτοκίνητα εξ’ αυτών, έχουν αγοραστεί με συμβάσεις leasing που λήγουν στο χρονικό
διάστημα 2011-2013.
Η Εταιρία εκμισθώνει από την εταιρία εκμίσθωσης αυτοκινήτων «HERTZ AUTOHELLAS ΑΕΒΕ»,
με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, 33 αυτοκίνητα διαφόρων τύπων και μοντέλων. Η
διάρκεια της μίσθωσης των αυτοκινήτων είναι τετραετής, λήγουν δε οι περισσότερες το 2012,
ενώ ένας μικρός αριθμός λήγει εντός του 2013 και 2014. Τα μηνιαία μισθώματα κυμαίνονται
ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου από € 330,50 μέχρι € 1.084,53. Για το εννεάμηνο του
2010 το σύνολο των μηνιαίων μισθωμάτων που η Εταιρία κατέβαλε στην HERTZ για τα
αυτοκίνητα αυτά ανέρχεται στο ποσό των € 175.316,50.

3.10.2 Ασφαλιστικές Καλύψεις και Παροχές Ασφάλισης
Ο Όμιλος διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι των κύριων κινδύνων που σχετίζονται με την
επιχειρηματική του δραστηριότητα, η οποία υπόκειται σε απαλλαγές, όρια κάλυψης και
περιορισμούς/ εξαιρέσεις κάλυψης σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της αγοράς. Ειδικότερα,
η Εταιρία έχει μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού, των εμπορευμάτων και του προσωπικού της έναντι των κάτωθι κινδύνων:
Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες, θάνατος υλικές ζημιές, ομαδικό ατύχημα)
Αστική ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών
Πυρός, διάρρηξης και συμπληρωματικών κινδύνων
Μεταφορά εμπορευμάτων
Συνταξιοδοτικό, ζωής για το προσωπικό της.
Οι ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη θέση Κύριλλος
Ασπρόπυργος, τις μεταφορές εντός Ελλάδος και από και προς Ελλάδα από Ρουμανία και
Βουλγαρία.
Επιπρόσθετα, η Εταιρία παρέχει πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή ασφάλιση
στο προσωπικό της με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με πάγια αντιμισθία,
με ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχει
συνάψει με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.».
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3.10.3 Εμπράγματα Βάρη - Εγγυήσεις
Εμπράγματα Βάρη

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, επί του παγίου εξοπλισμού του Ομίλου, δηλαδή ακίνητα,
αγρούς και κτηριακές εγκαταστάσεις, των οποίων ο Όμιλος είναι κύριος, δεν υφίστανται
εμπράγματα βάρη ή άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Εγγυήσεις
Κατά την 30.09.2010 υφίστανται οι παρακάτω Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζών υπέρ της
Εκδότριας:
Τράπεζα

Ημ/νία λήξης

ΕΘΝΙΚΗ

Αορίστου διάρκειας

Ποσό (€)
8.650

Κατηγορία Ε/Ε
Καλής Εκτέλεσης

ΕΘΝΙΚΗ

Αορίστου διάρκειας

50.000

Καλής Πληρωμής

EUROBANK

30/10/2010

80.000

Καλής Πληρωμής

ALPHA

Αορίστου διάρκειας

38.784

Καλής Πληρωμής

Σύνολο

177.434
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3.10.4 Σημαντικές Συμβάσεις
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, η Εταιρία ή οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου, δεν έχει
εξάρτηση από βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις και διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την
κερδοφορία της, υπό την έννοια της παραγράφου 6.4. του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πλην της εξάρτησης από τη σύμβαση
αποκλειστικής διανομής με τη Yamaha.
Οι σημαντικότερες συμβάσεις που έχει συνάψει ο Όμιλος με τρίτους παρατίθενται κατωτέρω:

3.10.4.1 Συμβάσεις με Προμηθευτές
Α) Σύμβαση αποκλειστικής διανομής με την Yamaha Motor Europe N.V. και
Yamaha Motor Distribution B.V. για την Ελλάδα.
Την 30.05.2005 η Εταιρία ανανέωσε, κατά τη συνήθη πρακτική των ανανεώσεων, την
σύμβαση διανομής με την εταιρία «YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.» και την εταιρία «YAMAHA
MOTOR DISTRIBUTION B.V.» (εφεξής από κοινού ή μεμονωμένα «YAMAHA») οι οποίες
εδρεύουν στην Ολλανδία. Με την εν λόγω σύμβαση η Εταιρία ανέλαβε την αποκλειστική
διανομή των μηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θαλάσσης με το εμπορικό σήμα
«YAMAHA» στην ελληνική αγορά καθώς των ανταλλακτικών και συναφών εξαρτημάτων τους.
Ειδικότερα οι όροι της σύμβασης είναι οι εξής:
1. η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως και την 31.12.2011, οπότε και θα λήξει
αυτόματα,
2. η Εταιρία αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων (δίκυκλα, τετράτροχα
ATV, εξωλέμβιες μηχανές, θαλάσσια οχήματα, γεννήτριες – golf carts, snowmobiles) της
YAMAHA N.V. και της ιαπωνικής εταιρίας «YAMAHA MOTOR Co. Ltd.» και των ανταλλακτικών
(εξαρτήματα και ανταλλακτικά) της ολλανδικής εταιρίας «YAMAHA MOTOR DISTRIBUTION
B.V.» (εφεξής τα «Προϊόντα»), τα οποία αγοράζει η ίδια επ' ονόματί της και για λογαριασμό
της από τις ως άνω εταιρίες, με παρακράτηση κυριότητας από αυτές μέχρι την εξόφλησή
τους, προκειμένου η Εταιρία να τα μεταπωλήσει ακολούθως στην Ελλάδα (εφ' εξής η
«Περιοχή»),
3. τα Προϊόντα δύνανται να αποστέλλονται απ' ευθείας από την ιαπωνική εταιρία «YAMAHA
MOTOR Co. Ltd.» ή τις ακόλουθες συνδεδεμένες της: «M.B.K. INDUSTRIE S.A»., «YAMAHA
MOTOR ESPANA S.A.», «YAMAHA MOTOR do BRASIL Ltda.», «YAMAHA MOTOR da
AMAZONIA Ltda.», «YAMAHA MOTOR ITALIA S.p.A.», «YAMAHA MOTOR MANUFACTURING
CORPORATION of AMERICA», «P.T. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING» και
«YAMAHA MOTOR TAIWAN Co. Ltd.»,
4. η Εταιρία εγγυάται ελάχιστες αγορές Προϊόντων από τη YAMAHA, οι οποίες συμφωνούνται
ανά ημερολογιακό έτος,
5. η Εταιρία θα διατηρεί πάντοτε ικανοποιητικά αποθέματα Προϊόντων και ανταλλακτικών.
6. η Εταιρία δεν θα εμπορεύεται ανταγωνιστικά προϊόντα χωρίς προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση της YAMAHA.
7. η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη YAMAHA για οποιαδήποτε μεταβολή
δύναται να έχει σημαντικές συνέπειες στις εργασίες της, όπως επωνυμία, έδρα, διοικητικό
προσωπικό, εταιρική κατάσταση, πορεία εργασιών, οικονομική κατάσταση, ιδιοκτησία μετοχών
που εκδίδει η Εταιρία. Εάν η YAMAHA δεν εγκρίνει για εύλογη αιτία μια τέτοια αλλαγή, τότε
μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση,
8. η Εταιρία υποχρεούται να συμβουλεύεται τη YAMAHA σε θέματα σχετικά με επενδύσεις στο
δίκτυο διανομής της, να της υποβάλλει μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις για την αγορά, τα
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αποθέματα, την πορεία εργασιών στην προώθηση των Προϊόντων, και, κατόπιν αιτήματος της
YAMAHA., οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου και έτους,
9. η YAMAHA υποχρεούται να υποχρεώνει τους διανομείς της σε άλλες χώρες να μην
επιδιώκουν ενεργητικά παραγγελίες Προϊόντων για την Ελλάδα και να μην εγκαθιστούν
υποκαταστήματα ή αποθήκες τους στην Ελλάδα,
10. η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων από την Εταιρία θα γίνεται όπως ορίζεται στην
επιβεβαίωση της YAMAHA για κάθε παραγγελία, άλλως μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοσή
τους, ενώ η YAMAHA δύναται, για την εκτέλεση της παραγγελίας, να ζητήσει είτε
προκαταβολή είτε κάποια μορφή εγγύησης, όπως ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση,
11. η YAMAHA N.V. παρέχει εγγύηση, σύμφωνα με ειδική σύμβαση μεταξύ των δύο μερών
και, πλην των περιπτώσεων του δόλου και της βαριάς αμέλειας, η συμβατική και η εκ του
νόμου ευθύνη της έναντι της Εταιρίας περιορίζεται στην αξία του εκάστοτε Προϊόντος, ενώ
δεν ευθύνεται για παράπλευρες απώλειες, περιβαλλοντικές ζημιές και διαφυγόντα κέρδη της
Εταιρίας,
12. η Εταιρία δικαιούται να κάνει χρήση του εμπορικού ονόματος και σήματος «YAMAHA»
μόνο κατά τη συνήθη διαδικασία πώλησης των Προϊόντων και για κανένα άλλο σκοπό,
13.η σύμβαση δύναται να καταγγελθεί από κάθε συμβαλλόμενο μέρος μετά την παρέλευση 30
ημερών από την έγγραφη όχληση του άλλου μέρους για τη μη εκπλήρωση ουσιώδους
συμβατικής του υποχρέωσης, η οποία δεν αίρεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας,
14.η YAMAHA δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση, αν η Εταιρία τεθεί σε εκκαθάριση ή
πτωχεύσει ή εγγραφούν βάρη επί της περιουσίας της και δεν αρθούν εντός 30 ημερών,
15. η YAMAHA δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση με τήρηση προθεσμίας ενός μηνός με
καταγγελία που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, εάν η YAMAHA δεν εγκρίνει μεταβολή
από αυτές, που αναφέρονται στον όρο 7 ανωτέρω.
16.σε περίπτωση λύσης της σύμβασης λόγω καταγγελίας ή λόγω παρόδου της συμβατικής
διάρκειας η Εταιρία δεν έχει καμία αξίωση εναντίον της YAMAHA για αποκατάσταση του
goodwill ή οποιασδήποτε άλλης ζημίας, διαφυγόντος κέρδους, απώλειας εισοδήματος, που
συνδέεται με την καταγγελία ή λήξη της σύμβασης διανομής.
17. εκχώρηση της σύμβασης διανομής ή μέρους της από την Εταιρία επιτρέπεται μόνο με
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της YAMAHA.
18.η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της Ολλανδίας και αποκλειστική αρμοδιότητα για
οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών έχει το δικαστήριο του Haarlem (Ολλανδία).
Β) Σύμβαση αποκλειστικής διανομής με την Yamaha Motor Europe N.V.
Yamaha Motor Distribution B.V. για τη Ρουμανία.

και

Την 30.05.2005 η Εταιρία ανανέωσε, κατά τη συνήθη πρακτική των ανανεώσεων, τη
σύμβαση διανομής με την εταιρία «YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.» και την εταιρία «YAMAHA
MOTOR DISTRIBUTION B.V.» (εφεξής από κοινού ή μεμονωμένα «YAMAHA») οι οποίες
εδρεύουν στην Ολλανδία. Με την εν λόγω σύμβαση η Εταιρία ανέλαβε την αποκλειστική
διανομή των μηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θαλάσσης με το εμπορικό σήμα
«YAMAHA» στη Ρουμανική αγορά καθώς των ανταλλακτικών και συναφών εξαρτημάτων τους.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε από την υπογραφή της μέχρι την 30η Ιουνίου 2010. Με
την από 7 Ιουνίου 2010 πρόσθετη πράξη μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων η αρχική διάρκεια
της σύμβασης παρατάθηκε μέχρι την 31/12/2011.
Με εξαίρεση τον όρο για τη διάρκεια η σύμβαση για τη Ρουμανία περιέχει απολύτως
ταυτόσημους όρους με αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω στην παρ. Α με αριθμούς 2 έως 18
και ισχύουν στη σύμβαση για την Ελλάδα.
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Γ) Σύμβαση αποκλειστικής διανομής με την Yamaha Motor Europe N.V. και
Yamaha Motor Distribution B.V. για τη Βουλγαρία.
Την 30.05.2005 η Εταιρία ανανέωσε, κατά τη συνήθη πρακτική των ανανεώσεων, τη
σύμβαση διανομής με την εταιρία «YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.» και την εταιρία «YAMAHA
MOTOR DISTRIBUTION B.V.» (εφεξής από κοινού ή μεμονωμένα «YAMAHA») οι οποίες
εδρεύουν στην Ολλανδία. Με την εν λόγω σύμβαση η Εταιρία ανέλαβε την αποκλειστική
διανομή των μηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θαλάσσης με το εμπορικό σήμα
«YAMAHA» στη Βουλγαρική αγορά καθώς των ανταλλακτικών και συναφών εξαρτημάτων
τους. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε από την υπογραφή της μέχρι την 30η Ιουνίου 2010.
Με την από 7 Ιουνίου 2010 πρόσθετη πράξη μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων η αρχική
διάρκεια της σύμβασης παρατάθηκε μέχρι την 31/12/2011.
Με εξαίρεση τον όρο για τη διάρκεια η σύμβαση για τη Ρουμανία περιέχει απολύτως
ταυτόσημους όρους με αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω στην παρ. Α με αριθμούς 2 έως 18
και ισχύουν στη σύμβαση για την Ελλάδα.
Δ) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «SHARK S.A.»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 24.11.2000 σύμβαση διανομής με την εδρεύουσα στη Γαλλία
εταιρία «SHARK S.A.», (116 Boulevard de la Pomme, Lot 19, 133372 Marseille, Cedex 11),
δυνάμει της οποίας ανετέθη στην Εταιρία η αποκλειστική διανομή των προϊόντων με το σήμα
«SHARK», (κράνη μοτοσυκλετιστών και λοιπά αξεσουάρ), στην Ελλάδα. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίσθηκε για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την
30.9.2002, αλλά ανανεώνεται αυτόματα κατά τη λήξη της για ένα έτος κάθε φορά, εκτός εάν
καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη τρεις (3) μήνες πριν την κάθε φορά προβλεπόμενη
συμβατική λήξη της. Λόγο έκτακτης καταγγελίας μπορεί να αποτελέσουν η παράβαση
ουσιωδών όρων της σύμβασης, η περιέλευση αντισυμβαλλόμενου σε κατάσταση παύσης
πληρωμών και η μη επίτευξη από την Εταιρία των συμφωνούμενων στόχων πωλήσεων. Η
Εταιρία αναλαμβάνει να προωθήσει τις πωλήσεις των προϊόντων SHARK στην ελληνική αγορά,
ενώ μπορεί να προωθεί παράλληλα και άλλα κράνη διαφορετικής μάρκας εφόσον δεν είναι
ευθέως ανταγωνιστικά με αυτά της SHARK. Η σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Γαλλίας
και αποκλειστική αρμοδιότητα για επίλυση δικαστικών διαφορών έχουν τα δικαστήρια της
Μασσαλίας.
Ε) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «Oehlins Racing AB»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 15.12.2003 σύμβαση διανομής με την εδρεύουσα στη
Σουηδία εταιρία «OEHLINS RACING AB.», (Upplands-Vaesby, Sweden), δυνάμει της οποίας
ανετέθη στην Εταιρία η αποκλειστική διανομή των προϊόντων με το σήμα «Oehlins»,
(αμορτισέρ, πηρούνια και αντικραδασμικά για μοτοσυκλέτες και λοιπά αξεσουάρ), στην
Ελλάδα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε για δυο έτη από την ημερομηνία υπογραφής της
ήτοι μέχρι 15.12.2005, ανανεούμενη έκτοτε αυτόματα κατά τη λήξη της για δυο έτη κάθε
φορά, εκτός εάν καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη έξη (6) μήνες πριν την κάθε φορά
προβλεπόμενη συμβατική λήξη της. Λόγο έκτακτης καταγγελίας μπορεί να αποτελέσουν η
παράβαση ουσιωδών όρων της σύμβασης, η θέση του αντισυμβαλλόμενου σε εκούσια ή
ακούσια εκκαθάριση, η αλλαγή μετοχικού ελέγχου ή η αλλαγή δραστηριοτήτων. Η Εταιρία θα
ενημερώνει κατ’ έτος την Oehlins για την πρόβλεψη πωλήσεων. Η Εταιρία αναλαμβάνει να
διατηρεί επαρκή αποθέματα έτσι ώστε να εξασφαλίζει ομαλή ικανοποίηση της ζήτησης. Η
σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Σουηδίας.
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ΣΤ) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «SELVA SpA»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 15.12.2003 σύμβαση διανομής με την εδρεύουσα στην Ιταλία
εταιρία «SELVA spa.», (Viale del Industria 1-3, 23037 Tirano), δυνάμει της οποίας ανετέθη
στην Εταιρία η αποκλειστική διανομή των προϊόντων Selva, (εξωλέμβιες μηχανές θαλάσσσης,
φουσκωτά σκάφη και ανταλλακτικά), στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η διάρκεια της σύμβασης
ορίσθηκε αρχικά για το διάστημα από 01/10/2005 έως 30/09/2006 με πρόβλεψη για αυτόματη
ανανέωση για μια πενταετία, εφόσον η Εταιρία πετύχει τους προβλεφθέντες στόχους
πωλήσεων. Η σύμβαση προβλέπει κλιμακούμενες εκπτώσεις επί του τιμοκαταλόγου της SELVA
ανάλογες με την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων. Όλες οι πληρωμές προς τη SELVA
γίνονται με υποσχετική επιστολή, εντός 90 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Για τα
διανεμόμενα προϊόντα η SELVA παρέχει τριετή εγγύηση.
Ζ) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «Continental AG»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 09.01.2008 σύμβαση διανομής με την εδρεύουσα στη
Γερμανία εταιρία «CONTINENTAL AG.», (Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hanover), δυνάμει της
οποίας ανετέθη στην Εταιρία η αποκλειστική διανομή των προϊόντων με το σήμα
«Continental», (ελαστικά για μοτοσυκλέτες και scooter), στην Ελλάδα και Κύπρο. Η διάρκεια
της σύμβασης ορίσθηκε για πέντε έτη από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι μέχρι
09.01.2013, δυνάμενη να ανανεωθεί κατά τη λήξη της μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία.
Λόγο έκτακτης καταγγελίας μπορεί να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, η αδυναμία εκτέλεσης της
σύμβασης για διάστημα μεγαλύτερο των έξη μηνών, η θέση του αντισυμβαλλόμενου σε
εκκαθάριση και η αλλαγή μετοχικού ελέγχου. Η Εταιρία αναλαμβάνει ελάχιστους ετήσιους
στόχους πωλήσεων. Η σύμβαση διέπεται από το Γερμανικό δίκαιο και τα μέρη έχουν υπαχθεί
στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ανόβερου.
Η) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «TECNORIB Srl»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 12.10.2006 σύμβαση διανομής με την εδρεύουσα στο Lecce
της Ιταλίας εταιρία «TECNORIB Srl», δυνάμει της οποίας ανετέθη στην Εταιρία η αποκλειστική
διανομή φουσκωτών σκαφών με το σήμα «PIRELLI», στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία. Η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε αρχικά μέχρι την 15.10.2009 ανανεούμενη
έκτοτε αυτόματα για τον ίδιο χρόνο κάθε φορά εκτός εάν με προηγούμενη έγγραφη
ειδοποίηση έξη μηνών οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη
συνέχιση της συμβάσεως. Λόγο έκτακτης καταγγελίας μπορεί να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων
η παύση πληρωμών και η παραβίαση των όρων τη σύμβασης. Η Εταιρία αναλαμβάνει
ελάχιστους ετήσιους στόχους πωλήσεων και διατήρηση ελάχιστων αποθεμάτων για την
έγκαιρη εκπλήρωση των παραγγελιών. Η σύμβαση διέπεται από το Ιταλικό δίκαιο και τα
Ιταλικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών
Θ) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «Termignoni Srl»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 22.12.2004 σύμβαση διανομής με την εδρεύουσα στην Ιταλία
εταιρία «Termignoni Srl», δυνάμει της οποίας ανετέθη στην Εταιρία η αποκλειστική διανομή
προϊόντων της Termignoni (εξατμήσεις, σιγαστήρες), στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία και τη Μολδαβία. Η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε αρχικά για ένα έτος από την
υπογραφή και μετά την αρχική λήξη της ανανεώθηκε σιωπηρά για αόριστο χρόνο σύμφωνα με
δήλωση της Εταιρίας. Λόγο καταγγελίας μπορεί να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων η παύση
πληρωμών και η παραβίαση των όρων τη σύμβασης, η οποία δεν θεραπεύεται εντός 30
ημερών από τη σχετική περί αυτού όχληση του θιγόμενου μέρους. Η Εταιρία αναλαμβάνει
ελάχιστους ετήσιους στόχους πωλήσεων και διατήρηση ελάχιστων αποθεμάτων για την
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έγκαιρη εκπλήρωση των παραγγελιών. Τα Ιταλικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την επίλυση
τυχόν διαφορών
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην παρούσα
ενότητα, οι όροι των ανωτέρω συμβάσεων αποκλειστικής διανομής τηρούνται.

3.10.4.2 Σημαντικές συμβάσεις με Συνεργάτες
Οι σημαντικότερες συμβάσεις με συνεργάτες είναι οι κάτωθι:
Α) Σύμβαση αποκλειστικής διανομής με την θυγατρική της εταιρία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 08.03.2007 σύμβαση επιλεκτικής διανομής με την, κατά το
χρόνο υπογραφής της σύμβασης, εδρεύουσα στη Κηφισιά Αττικής εταιρία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δυνάμει της οποίας ανετέθη από την Εταιρία στην ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ
Α.Ε. (εφεξής «Διανομέας») η μεταπώληση, διανομή και παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης
μετά την πώληση ή/και η επισκευή των εξής προϊόντων: δίκυκλα YAMAHA, τετράτροχα
οχήματα (ATVs) YAMAHA, Golf Cars YAMAHA, γνήσια ανταλλακτικά YAMAHA, γνήσια
αξεσουάρ YAMAHA, λιπαντικά YAMALUBE, επισκευές προϊόντων ξηράς YAMAHA, Λιπαντικά
Rock Oil, Λιπαντικά Valvoline, Κράνη Shark, Κράνη BYE, Ρουχισμός Richa, Ρουχισμος
Alpinstars, Εξατμίσεις Termignoni, Αναρτήσεις Ohlins, επισκευές αναρτήσεων Ohlins.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίσθηκε από την 01.01.2007 έως την 31.12.2007 και
ανανεώνεται αυτομάτως για ένα ημερολογιακό έτος κάθε φορά εκτός εάν το ένα από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο γραπτώς, με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, την
πρόθεσή του να λύσει τη σύμβαση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση κάθε
συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση,
βεβαίας χρονολογίας, έξι μηνών.
Ο Διανομέας έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να μην διανέμει, κατασκευάζει,
αγοράζει, μεταπωλεί προϊόντα ανταγωνιστικά προς εκείνα που πωλεί η Εταιρία για πέντε έτη
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η σύμβαση
και μπορεί να ανανεωθεί η ως άνω απαγόρευση με κοινή συμφωνία των μερών.
Λόγο έκτακτης καταγγελίας με άμεση ισχύ ή με προθεσμία ισχύος όπως τυχόν ορίζεται σε
αυτήν, μπορεί να αποτελέσουν για την Εταιρία η μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών
υποχρεώσεων του Διανομέα έναντι της Εταιρίας, η παράβαση όρων της σύμβασης και
παράληψη άρσης της παράβασης, η περιέλευση αντισυμβαλλόμενου σε κατάσταση παύσης
πληρωμών η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό του καθεστώς κτλ. Η σύμβαση διέπεται από το
Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστική αρμοδιότητα για επίλυση δικαστικών διαφορών έχουν τα
δικαστήρια της Αθήνας.
Η Εταιρία με ειδικές συμφωνίες με το Διανομέα ορίζει την ισχύουσα κατ’ έτος πολιτική
πωλήσεων προϊόντων της στην οποία περιλαμβάνεται ο ορισμός στόχων, προμηθειών,
προϋποθέσεων συνεργασίας κτλ.
Β) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «ΑΦΟΙ ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 10.02.2009 σύμβαση επιλεκτικής διανομής με την εδρεύουσα
στη Θεσσαλονίκη εταιρία «ΑΦΟΙ ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (εφεξής «Διανομέας»), δυνάμει
της οποίας ανετέθη από την Εταιρία στο Διανομέα η μεταπώληση, διανομή και παροχή
υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή/και η επισκευή των εξής προϊόντων: δίκυκλα
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YAMAHA, τετράτροχα οχήματα (ATVs) YAMAHA, Golf Cars YAMAHA, γνήσια ανταλλακτικά
YAMAHA, γνήσια αξεσουάρ YAMAHA, λιπαντικά YAMALUBE, επισκευές προϊόντων ξηράς
YAMAHA, Λιπαντικά Rock Oil, Λιπαντικά Castrol, Κράνη Shark, Κράνη BYE, Ρουχισμος Richa,
Εξατμίσεις Termignoni, Αναρτήσεις Ohlins, επισκευές αναρτήσεων Ohlins.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίσθηκε από την 01.01.2009 έως την 31.12.2009 και
ανανεώνεται αυτομάτως για ένα ημερολογιακό έτος κάθε φορά εκτός εάν το ένα από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο γραπτώς, με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, την
πρόθεσή του να λύσει τη σύμβαση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση κάθε
συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση,
βεβαίας χρονολογίας, έξι μηνών.
Λόγο έκτακτης καταγγελίας με άμεση ισχύ ή με προθεσμία ισχύος όπως τυχόν ορίζεται σε
αυτήν, μπορεί να αποτελέσουν για την Εταιρία η μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών
υποχρεώσεων του Διανομέα έναντι της Εταιρίας, η παράβαση όρων της σύμβασης και
παράληψη άρσης της παράβασης, η περιέλευση αντισυμβαλλόμενου σε κατάσταση παύσης
πληρωμών η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό του καθεστώς κτλ. Η σύμβαση διέπεται από το
Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστική αρμοδιότητα για επίλυση δικαστικών διαφορών έχουν τα
δικαστήρια της Αθήνας.
Η Εταιρία με ειδικές συμφωνίες με το Διανομέα ορίζει την ισχύουσα κατ’ έτος πολιτική
πωλήσεων προϊόντων της στην οποία περιλαμβάνεται ο ορισμός στόχων, προμηθειών,
προϋποθέσεων συνεργασίας κτλ.
Γ) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 10.02.2009 σύμβαση επιλεκτικής διανομής με την εδρεύουσα
στην Αθήνα εταιρία «Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» (εφεξής «Διανομέας»), δυνάμει της
οποίας ανετέθη από την Εταιρία στο Διανομέα η μεταπώληση, διανομή και παροχή υπηρεσιών
εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή/και η επισκευή των εξής προϊόντων: δίκυκλα YAMAHA,
τετράτροχα οχήματα (ATVs) YAMAHA, Golf Cars YAMAHA, γνήσια ανταλλακτικά YAMAHA,
γνήσια αξεσουάρ YAMAHA, λιπαντικά YAMALUBE, επισκευές προϊόντων ξηράς YAMAHA,
Λιπαντικά Rock Oil, Λιπαντικά Castrol, Κράνη Shark, Κράνη BYE, Ρουχισμος Richa, Εξατμίσεις
Termignoni, Αναρτήσεις Ohlins, επισκευές αναρτήσεων Ohlins.
Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2009.
Όλοι οι βασικοί όροι της παρούσας σύμβασης είναι πανομοιότυποι με αυτούς των ανωτέρω
συμβάσεων διανομής που έχει συνάψει η Εταιρία.
Δ) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «Ν. ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ MIKRA MARINE ΕΠΕ»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 19.05.2008 σύμβαση επιλεκτικής διανομής με την εδρεύουσα
στη Θεσσαλονίκη εταιρία «Ν. ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ MIKRA MARINE ΕΠΕ» (εφεξής «Διανομέας»),
δυνάμει της οποίας ανετέθη από την Εταιρία στο Διανομέα η μεταπώληση, διανομή και
παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή/και η επισκευή των εξής προϊόντων:
εξωλέμβιες μηχανές YAMAHA, Waverunners YAMAHA, Φουσκωτά σκάφη YAMAHA,
Sterndrivers YAMAHA, Γεννήτριες YAMAHA, γνήσια ανταλλακτικά YAMAHA, αξεσουάρ
προϊόντων θαλάσσης YAMAHA, λιπαντικά YAMALUBE, επισκευές εξωλέμβιων μηχανών
θαλάσσης, επισκευές Waverunners, Επισκευές Σκαφών YAM, εξωλέμβιες μηχανές SELVA,
Σκάφη SELVA, Σκάφη WAVEMASTER, Σκάφη PIRELLI, Σκάφη MARINCRAFT κτλ.
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Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2008.
Όλοι οι βασικοί όροι της παρούσας σύμβασης είναι πανομοιότυποι με αυτούς των ανωτέρω
συμβάσεων διανομής που έχει συνάψει η Εταιρία.
Ε) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ NAUTICA CENTER»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 02.11.2007 σύμβαση επιλεκτικής διανομής με την εδρεύουσα
στα Αστέρια Αγριάς Βόλου εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ NAUTICA CENTER» (εφεξής
«Διανομέας»), δυνάμει της οποίας ανετέθη από την Εταιρία στο Διανομέα η μεταπώληση,
διανομή και παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή/και η επισκευή των εξής
προϊόντων: εξωλέμβιες μηχανές YAMAHA, Waverunners YAMAHA, Φουσκωτά σκάφη
YAMAHA, Sterndrivers YAMAHA, Γεννήτριες YAMAHA, γνήσια ανταλλακτικά YAMAHA,
αξεσουάρ προϊόντων θαλάσσης YAMAHA, λιπαντικά YAMALUBE, επισκευές εξωλέμβιων
μηχανών θαλάσσης, επισκευές Waverunners, Επισκευές Σκαφών YAM, εξωλέμβιες μηχανές
SELVA, Σκάφη SELVA, Σκάφη WAVEMASTER, Σκάφη PIRELLI, Σκάφη MARINCRAFT κτλ.
Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2007.
Όλοι οι βασικοί όροι της παρούσας σύμβασης είναι πανομοιότυποι με αυτούς των ανωτέρω
συμβάσεων διανομής που έχει συνάψει η Εταιρία.
Στ) Σύμβαση διανομής με τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 27.10.2007 σύμβαση επιλεκτικής διανομής με τον Δημήτριο
Μπογιατζή που εδρεύει στην Κομοτηνή (εφεξής «Διανομέας»), δυνάμει της οποίας ανετέθη
από την Εταιρία στο Διανομέα η μεταπώληση, διανομή και παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης
μετά την πώληση ή/και η επισκευή των εξής προϊόντων: εξωλέμβιες μηχανές YAMAHA,
Waverunners YAMAHA, Φουσκωτά σκάφη YAMAHA, Sterndrivers YAMAHA, Γεννήτριες
YAMAHA, γνήσια ανταλλακτικά YAMAHA, αξεσουάρ προϊόντων θαλάσσης YAMAHA, λιπαντικά
YAMALUBE, επισκευές εξωλέμβιων μηχανών θαλάσσης, επισκευές Waverunners, Επισκευές
Σκαφών YAM, εξωλέμβιες μηχανές SELVA, Σκάφη SELVA, Σκάφη WAVEMASTER, Σκάφη
PIRELLI, Σκάφη MARINCRAFT κτλ.
Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 01.06.2007.
Όλοι οι βασικοί όροι της παρούσας σύμβασης είναι πανομοιότυποι με αυτούς των ανωτέρω
συμβάσεων διανομής που έχει συνάψει η Εταιρία.
Ζ) Σύμβαση διανομής με τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 16.03.2007 σύμβαση επιλεκτικής διανομής με τον Νικόλαο
Περβολαράκη που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης (εφεξής «Διανομέας»), δυνάμει της οποίας
ανετέθη από την Εταιρία στο Διανομέα η μεταπώληση, διανομή και παροχή υπηρεσιών
εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή/και η επισκευή των εξής προϊόντων: εξωλέμβιες μηχανές
YAMAHA, Waverunners YAMAHA, Φουσκωτά σκάφη YAMAHA, Sterndrivers YAMAHA,
Γεννήτριες YAMAHA, γνήσια ανταλλακτικά YAMAHA, αξεσουάρ προϊόντων θαλάσσης YAMAHA,
λιπαντικά YAMALUBE, επισκευές εξωλέμβιων μηχανών θαλάσσης, επισκευές Waverunners,
Επισκευές Σκαφών YAM, εξωλέμβιες μηχανές SELVA, Σκάφη SELVA, Σκάφη WAVEMASTER,
Σκάφη PIRELLI, Σκάφη MARINCRAFT κτλ.
Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2007.
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Όλοι οι βασικοί όροι της παρούσας σύμβασης είναι πανομοιότυποι με αυτούς των ανωτέρω
συμβάσεων διανομής που έχει συνάψει η Εταιρία.
Η) Σύμβαση διανομής με την εταιρία «MARINE SERVICE ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.»
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 10.03.2009 σύμβαση επιλεκτικής διανομής με την εταιρία
«MARINE SERVICE ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καβάλα (εφεξής «Διανομέας»), δυνάμει
της οποίας ανετέθη από την Εταιρία στο Διανομέα η μεταπώληση, διανομή και παροχή
υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή/και η επισκευή των εξής προϊόντων: εξωλέμβιες
μηχανές YAMAHA, Waverunners YAMAHA, Φουσκωτά σκάφη YAMAHA, Sterndrivers YAMAHA,
Γεννήτριες YAMAHA, γνήσια ανταλλακτικά YAMAHA, αξεσουάρ προϊόντων θαλάσσης YAMAHA,
λιπαντικά YAMALUBE, επισκευές εξωλέμβιων μηχανών θαλάσσης, επισκευές Waverunners,
Επισκευές Σκαφών YAM, εξωλέμβιες μηχανές SELVA, Σκάφη SELVA, Σκάφη WAVEMASTER,
Σκάφη PIRELLI, Σκάφη MARINCRAFT κτλ.
Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 10.03.2009.
Όλοι οι βασικοί όροι της παρούσας σύμβασης είναι πανομοιότυποι με αυτούς των ανωτέρω
συμβάσεων διανομής που έχει συνάψει η Εταιρία.
Κατά δήλωσή της η Εταιρία έχει συνάψει, εκτός των ανωτέρω, σειρά συμβάσεων διανομής με
περιεχόμενο ουσιωδώς πανομοιότυπο με αυτό των προαναφερθέντων συμβάσεων με περίπου
100 διανομείς προϊόντων τους.
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3.10.4.3 Σημαντικές Πιστωτικές – Δανειακές Συμβάσεις
O Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, εκτός των δανειακών συμβάσεων (πιστώσεις) με ανοικτό
(αλληλόχρεο) λογαριασμό, με τις τράπεζες, HSBC BANK, Κύπρου, Εθνική, Πειραιώς και Alpha
Bank, έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο με την Alpha Bank το οποίο περιγράφεται κατωτέρω.
Είδος
δανειακής
σύμβασης

Τράπεζα

Κοινό
Ομολογιακό

ALPHA

Ποσό
(σε €εκατ.)

Οφειλέτης /
Εκδότης

Επιτόκιο

Υπόλοιπο
30.09.2010
(σε € εκατ.)

5

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Α.Ε.Ε.

Euribor
τριμήνου
+
περιθώριο

4

Ημ/νια
Υπογραφής
26/8/2008

Λήξη

8/9/2011

Ειδικότερα για το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο σημειώνονται τα εξής: Η ονομαστική του αξία,
όπως προαναφέρεται, ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ και διαιρείται σε δέκα (10)
κοινές, ανώνυμες ομολογίες αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ομολογίας 500.000 ευρώ. Το
προϊόν του ομολογιακού δανείου χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για αναχρηματοδότηση
βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας. Ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου
ορίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης
των ομολογιών (8.9.2011). Το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου θα εξοφληθεί από την
Εταιρία κατά την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις
ως εξής:
Αριθμός εξοφλούμενων
Ομολογιών

Συνολική ονομαστική
αξία σε ευρώ

Ημερομηνία Λήξεως Ομολογιών (σε μήνες από την
Ημερομηνία εκδόσεως των ομολογιών)

1

500.000

18

1

500.000

24

4

2.000.000

30

4

2.000.000

36

Η δανειακή σύμβαση επίσης προβλέπει περιπτώσεις καταγγελίας για αδυναμία πληρωμών,
παραβίαση οικονομικών και γενικών ρητρών.
Η Εταιρία δύναται με έγγραφη γνωστοποίηση 30 ημέρες πριν από κάθε ημερομηνία λήξεως
περιόδου εκτοκισμού χωρίς ποινή να προπληρώνει την ονομαστική αξία ομολογιών.
Ο Ομολογιούχος δανειστής θα δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση που
επέλθει γεγονός από εκείνα που στη σύμβαση ορίζονται ως Γεγονότα Καταγγελίας στα οποία
περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: α) μη καταβολή οφειλόμενου ποσού, β) χρήση του
ομολογιακού δανείου για σκοπό άλλο από τον συμφωνηθέντα, γ) λύση, πτώχευση της
Εταιρίας, δ) μεταβολή στον έλεγχο της Εταιρίας, ε) αν η Εταιρία παραβεί οποιαδήποτε εκ των
υποχρεώσεων συγκεκριμένου άρθρου της σύμβασης.
Μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Εταιρία είναι να μην προβαίνει σε απόσχιση
κλάδου με εισφορά του σε άλλη εταιρία. (άρθρο 7Βζ της σύμβασης)
Σχετικώς η Εταιρία έχει λάβει την 47/14.04.2010 επιστολή του Διαχειριστή Πληρωμών του
άνω ομολογιακού δανείου ALPHA BANK προς αυτή, με την οποία παρέχει την συναίνεσή του
στην, σκοπούμενη τότε, απόσχιση κλάδου της Εταιρίας και εισφοράς του στην θυγατρική
εταιρία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. κατά το άρθρο 7Β.ζ της σύμβασης ομολογιακού δανείου. Η εν
λόγω απόσχιση κλάδου ολοκληρώθηκε την 04.05.2010 και σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν
συνιστά γεγονός καταγγελίας της σύμβασης ομολογιακού δανείου.
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Επίσης η Εταιρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή
επάρκεια και ρευστότητα όπως αυτές καθορίζονται από τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς
δείκτες :
(i)
ο δείκτης Συνολικός Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός (Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού
μείον Διαθέσιμα) προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να διατηρηθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου μικρότερος ή ίσος του 3,00.
(ii)
ο δείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του
Ομολογιακού Δανείου μικρότερος ή ίσος του 3,00.
Η επιμέτρηση των παραπάνω χρηματοοικονομικών δεικτών θα γίνεται σε ετήσια βάση, επί
των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.
Για τη χρήση 2009 ο i) δείκτης Συνολικός Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός / Κέρδη προ Φόρων,
Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) δεν ικανοποιήθηκε, οπότε η ως άνω σύμβαση του
ομολογιακού δανείου τροποποίηθηκε στις 14/10/2010. Σύμφωνα με την τροποποιημένη
σύμβαση του κοινού ομολογιακού δανείου αναπροσαρμόστηκε το Περιθώριο επί του επιτοκίου
(Euribor)
Σημειώνεται ότι όλα τα δάνεια είναι ελεύθερα βαρών και εξασφαλίσεων.
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3.11 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Πηγές Κεφαλαίων
Την 31/12/2009 το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων ανήλθε σε € 29.038 χιλ.,
μειωμένο κατά 23% σε σχέση με το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων την 31/12/2008.
Την
30/9/2010 το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων ανήλθε σε € 35.024 χιλ.
σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την 31/12/2009 της τάξεως του 20,6%. Την 30/9/2010
το σύνολο του μακροπρόθεσμου ενεργητικού ανήλθε σε €7.774 χιλ. από €8.169 χιλ. την
31/12/2009, 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 31.12.2009 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 8,7 εκατ. περίπου
εκ των οποίων ποσό € 4,7 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και € 4 εκατ.
είναι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30/9/2010 ανέρχονταν σε € 7.751 χιλ. και
αφορούν εξ ολοκλήρου σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις εκ των οποίων ποσό
ύψους € 4.000 χιλ. αφορά σε ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας 5 εκατ. ευρώ το οποίο
σύναψε η Εταιρία στις 26 Αυγούστου 2008 και το οποίο ενώ απεικονιζόταν στα
μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια στις 31/12/2009, στις 30/9/2010 έχει μεταφερθεί στα
βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια και πιο συγκεκριμένα στο λογαριασμό βραχυπρόθεσμες
δόσεις ομολογιακού δανείου δεδομένου ότι λήγει εντός δωδεκαμήνου. Η αποπληρωμή του θα
γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του έτους 2011.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν σε € 13.763 χιλ. την 31/12/2009 και σε €13.323
χιλ. την 30/9/2010.
Ρευστότητα
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ταμειακές ροές της Εταιρίας κατά τις
χρήσεις 2007-2009 και τις περιόδους 1.1 – 30.09.2010 & 1.1 – 30.9.2009.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

σε χιλ. €
Σύνολο εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Σύνολο εκροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
χρήσης

1.131.12.2007

1.131.12.2008

1.131.12.2009

(8.625)

7.250

4.224

(475)

(674)

(3.679)

8.455

(6.763)

(1.024)

(645)

(187)

(479)

1.881

1.236

1.049

1.236

1.049

569

1.130.09.2009

1.130.09.2010

1.092

1.485

(3.601)

(300)

2.848

(977)

338

209

1.049

569

1.387

778

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007, 2008 και 2009, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Δημοσιευμένες
ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.09.2010 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή .
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
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Από τη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου κατά τη χρήση 2009 προέκυψαν θετικές ροές,
ύψους € 4.224 χιλ. € έναντι ύψους € 7.250 χιλ. € τη χρήση 2008 ενώ κατά τη χρήση 2007
ήταν αρνητικές ύψους € 8.625 χιλ.
Το 2008, το μεγαλύτερο μέρος της θετικής χρηματοροής, οφείλετο αφενός στη μείωση των
αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων, κατά € 6.933 χιλ. και € 1.831 χιλ. αντίστοιχα
και στη μείωση των εμπορικών υποχρεώσεων κατά € 2.952 χιλ., ως αποτέλεσμα της
προσπάθειας αποτελεσματικής διαχείρησης του κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον συνέβαλλε και η
μείωση των καταβεβλημένων φόρων κατά € 576 χιλ. (€1.120 χιλ. το 2008 ένατι € 1.696
χιλ.το 2007) λόγω της σχετικής μείωσης του κύκλου εργασιών.
Το 2009 οι θετικές ροές ήταν € 4.224 χιλ., κυρίως λόγω της μείωσης των αποθεμάτων κατά €
7.198 χιλ., εξαιτίας της ορθολογικότερης διαχείρισης των αγορών δικύκλων και εξωλεμβίων
κινητήρων προβλέποντας την πτώση της αγοράς και της μείωσης των εμπορικών απαιτήσεων
κατά € 4.356 χιλ., λόγω της αναδιάρθρωσης του συστήματος πιστωτικού ελέγχου των
συνεργατών αλλά και της διαγραφής ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων ποσού € 935 χιλ.
Συνέβαλλε όμως η εκροή από την μείωση των εμπορικών υποχρεώσεων ποσού € 6.428 χιλ το
2009 έναντι € 2.952 χιλ. το 2008, λόγω του ότι ο κύριως όγκος των εμπορευμάτων
αγοράστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους όρους πίστωσης
του προμηθευτή,το μεγαλύτερο μέρος να εξοφληθεί εντός της χρήσης του 2009.
Η εποχικότητα της δραστηριότητας του Ομίλου (Μάιο-Σεπτέμβριο) δημιουργεί αυξημένες
ανάγκες σε κεφαλαιο κίνησης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, συνεπώς η σύγκριση των
στοιχείων απαιτείται να γίνεται με τα στοιχεία αντίστοιχης περιόδου. Το εννεάμηνο του 2010
οι ροές του Ομίλου ήταν θετικές ύψους € 1.485 χιλ ενώ το εννεάμηνο του 2009 ήταν θετικές
ποσού € 1.092 χιλ.. Η σχετική μεταβολή οφείλεται αφενός στη μείωση των πωλήσεων του
9μηνου 2010 σε σχέση με το 9μηνο του 2009, η οποία όμως αντισταθμίσθηκε από τη
βελτίωση, κατά 1.268 χιλ., € των λογαριασμών του κεφαλαίου κίνησης αλλά και την μείωση
των καταβεβλημένων τόκων κατά 100 χιλ.€ καθώς και την μη καταβολή φόρων ύψους 513
χιλ. €
Αναφορικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου κατά την εξεταζόμενη τριετία
προέκυψαν αρνητικές ροές, ύψους € 3.679 χιλ.το 2009, € 674 χιλ.το 2008 και € 475 χιλ.
κατά τη χρήση 2007. Κατά την εξεταζόμενη τριετία και κυρίως κατά το 2009 επενδύθηκαν
κεφάλαια για την αγορά παγίων στοιχείων και εξοπλισμού για τις καινούργιες εγκαταστάσεις
που μετεγκαταστάθηκε η Εκδότρια στον Ασπρόπυργο. Επιπλέον η Εκδότρια εκταμίευσε ποσό
€ 880 χιλ. το 2009 για εγγυήσεις ενοικίων του νέου κτιρίου στο οποίο στεγάζεται. Το
εννεάμηνο του 2010 υπήρξαν εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου ύψους €
300 χιλ. που προήλθαν από αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και ειδικότερα από
αγοροπωλησίες κυρίως δικύκλων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Οι χρηματορροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ήταν αρνητικές για τις χρήσεις 2009
και 2008 ύψους € 1.024 χιλ. και € 6.763 χιλ.αντίστοιχα, από θετικές ύψους € 8.455 χιλ. που
ήταν κατά τη χρήση 2007. Η πορεία των εν λόγω ροών οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη
αποπληρωμή σε σχέση με την ανάληψη δανείων καθώς και στη μείωση των πληρωθέντων
μερισμάτων κατά το 2009. Το εννεάμηνο του 2010 οι ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες ήταν αρνητικές ποσού € 977 χιλ έναντι θετικών ύψους € 2.847 χιλ το
εννεάμηνο του 2009, λόγω της μεγαλύτερης αποπληρωμής σε σχέση με την ανάληψη δανείων
καθώς και της μη καταβολής μερισμάτων το 2010 (μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του
2009).
Διαχείριση Διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε € 778 χιλ. την 30.09.2010 από € 569 χιλ. την
31.12.2009 και € 1.049 χιλ. την 31.12.2008. Τα διαθέσιμα του Ομίλου που δε διακρατούνται
στο ταμείο της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, τοποθετούνται σε
καταθέσεις όψεως.
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3.11.1 Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση
κεφαλαίων οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά, κατά άμεσο ή έμμεσο
τρόπο τις δραστηριότητες του Ομίλου.

3.11.2 Πληροφορίες για τις πηγές προέλευσης κεφαλαίων για επενδύσεις
Σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση των επενδύσεων του Ομίλου, βλ. σχετικά ενότητα «Επενδύσεις» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
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3.12 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

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

3.12.2 Συναλλαγές με τους Βασικούς Μετόχους
Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία αγοράζει από την YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., που αποτελεί
και τον βασικό της προμηθευτή, δίκυκλα, εξωλέμβιες μηχανές, θαλάσσια scooters (Wave
Runners) και ανταλλακτικά. Οι πωλήσεις της Εταιρίας προς τη YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
αφορούν εξαγωγές προϊόντων σε κεντρικούς διανομείς Ευρωπαϊκών χωρών, κατόπιν εντολής
της προμηθεύτριας, για κάλυψη της διαθεσιμότητάς τους. Τα λοιπά έσοδα αφορούν
επιδοτήσεις πωλήσεων από τον οίκο του εξωτερικού.
Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρίας προς την YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
εξοφλούνται σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική πληρωμών του προμηθευτή.
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενενται τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων και οι
συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και του βασικού της προμηθευτή και μετόχου YAMAHA
MOTOR EUROPE N.V. για τις χρήσεις 2007-2009 και την ενδιάμεση περίοδο 01.0130.09.2010:
(ποσά σε χιλ. €)

2007
2008
2009
01.01-30.09.2010

Πωλήσεις - Παροχή Υπηρεσιών
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
323
59
66
760

Αγορές

Λοιπά Έσοδα
534
779
13
0

Αγορές Εμπορευμάτων
60.686
52.166
39.174
28.922

Λήψη Υπηρεσιών
4
11
12
1

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, που δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

(ποσά σε χιλ. €)

2007
2008
2009
01.01-30.09.2010

Απαιτήσεις
Πελάτες
208
46
47
42

Βραχ. απαιτ.κατά
Συνδ. Επιχ.
0
0
0
0

Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
18
1.915
1.977
3.772

Υποσχ.
Πληρωτέες
3.835
3.625
769
6.934

Μερίσματα
Πληρωτέα
240
82
0
0

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, που δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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3.12.3 Ενδοομιλικές Συμβάσεις
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συναλλάσσεται με εταιρίες του Ομίλου δυνάμει σχετικών γραπτών ή
προφορικών συμβάσεων και σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Εκδότριας οι τυχόν
συναλλαγές μεταξύ τους διέπονται από τους κανόνες και από τους συνήθεις όρους αγοράς. Οι
συνήθεις όροι αγοράς διέπουν και τις συναλλαγές μεταξύ των λοιπών εταιριών του Ομίλου.

3.12.4 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη σε επίπεδο Μητρικής και Ομίλου
Χρήσεων 2007, 2008, 2009 και περιόδου 1.1 – 30.09.2010
Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών)
πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της Εταιρίας. Τα υπόλοιπα
τέλους χρήσης, δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους
πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί
μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Κατά την 31η Δεκεμβρίου έκαστης χρήσης που παρουσιάζεται
καθώς και κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010, δεν υπήρχαν εκκρεμείς εγγυήσεις ή άλλου είδους
δεσμεύσεις της Μοτοδυναμικής προς και από τις θυγατρικές της. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν
θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τις
θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη.
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιριών που ενοποιούνται με την μέθοδο
της πλήρους ενοποίησης έχουν απαλειφθεί από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών) και των
υπολοίπων της Μοτοδυναμικής με τις θυγατρικές της επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει
καθώς και ανάλυση των συναλλαγών των θυγατρικών μεταξύ τους:
σε χιλ. €
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε.
Μotodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.
Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε.
Μotodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.
Απαιτήσεις
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε.
Μotodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.
Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.
Υποχρεώσεις
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε.
Motodynamics Srl.

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

2.009
1.286
989
3.515
2
7.801

2.064
1.416
1.158
2.621
0
7.258

1.349
850
469
817
1
3.487

7
3

10

24
3
8
279
314

2
1
15
183
201

1.044
590
36
1.061
2
2.733

1.280
537
232
876
0
2.925

760
217
2
411
1
1.392

3
2

26
2
1
29

1
0
2
3

5

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007, 2008 και 2009, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Μotodynamics Ltd.

σε χιλ. €

31.12.2007

31.12.2008

Motodynamics Srl.

31.12.2009

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Motodynamics Srl.

606

20

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
606

Μotodynamics Ltd.
Απαιτήσεις

20

8

Motodynamics Srl.
Υποχρεώσεις

8

Μotodynamics Ltd.

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007, 2008 και 2009, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Για τις υπό αναφορά περιόδους, ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών και των υπολοίπων του
Ομίλου με εταιρείες του Ομίλου εταιρειών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Οι εν λόγω όμιλοι
έχουν κοινό βασικό μέτοχο. Η βάση στην οποία συναλλάσσεται η Εταιρία με τα εν λόγω
συνδεόμενα μέρη είναι η ίδια με αυτή που συναλλάσσεται με τις υπόλοιπες θυγατρικές.
ΟΜΙΛΟΣ

σε χιλ. €

31.12.2007

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Ergotrak AE
S&B BIOMHXANIKA OΡYKTA AE

22

5

0

22

5

0

0

1

0

0

1

0

22

6

0

22

6

0

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Ergotrak AE
S&B BIOMHXANIKA OΡYKTA AE

51

58

0

51

58

0

1.070

1.106

319

1.062

1.097

316

1.121

1.165

319

1.113

1.155

316

Απαιτήσεις
Ergotrak AE
S&B BIOMHXANIKA OΡYKTA AE

8

0

0

8

0

0

33

32

0

33

32

0

40

32

0

40

32

0

Υποχρεώσεις
Ergotrak AE

57

3

0

57

3

0

S&B BIOMHXANIKA OΡYKTA AE

25

135

31

2

104

0

82

138

31

59

107

0

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007, 2008 και 2009, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Μετά την εκχώρηση (carve-out) των μετοχών της που κατείχε η S& B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Α.Ε., η Εκδότρια, δεν αποτελεί πλέον μέλος του Ομίλου S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.,
πλην όμως οι δύο εταιρίες έχουν κοινό βασικό μέτοχο. Η Ergotrak ήταν μέλος του Ομίλου S&B
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. μέχρι την πώλησή της. Ειδικά οι συναλλαγές με την S&B
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. αφορούν κυρίως στην ενοικίαση του ακινήτου στο οποίο ήταν
εγκατεστημένη η Εκδότρια έως τον Απρίλιο 2009.
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Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών) και των
υπολοίπων της Μοτοδυναμικής με τις θυγατρικές της επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει
καθώς και ανάλυση των συναλλαγών των θυγατρικών μεταξύ τους για την περίοδο 1.130.09.2009 και 1.1 – 30.09.2010:

σε χιλ. €
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε.
Μotodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.
Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε.
Μotodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.

Απαιτήσεις
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε.
Μotodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.
Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.

Υποχρεώσεις
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε.
Motodynamics Srl.

1.1-30.09.2009

1.1-30.09.2010

1.255
772
446
793
1
3.267

2.042
525
312
430
1
3.310

1
1
2
5

2
2
8
10
21

1.355
431
29
769
1
2.586

317
70
34
282
2
705

1
2
3
6

5
0
10
15

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.09.2010 οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Motodynamics Ltd.
1.130.09.2009
σε χιλ. €
Πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών
Μotodynamics Srl
Motodynamics Ltd.

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Μotodynamics Srl
Motodynamics Ltd.
Απαιτήσεις
Μotodynamics Srl
Υποχρεώσεις
Motodynamics Ltd.

Motodynamics Srl.

1.130.09.2010

1.130.09.2009

1.130.09.2010

3
3

45
45

-

13
13

-

13
13

3
3

45
45

-

35
35

-

-

-

-

-

35
35

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.09.2010 οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Για τις υπό αναφορά περιόδους, ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών και των υπολοίπων του
Ομίλου με εταιρείες του Ομίλου εταιρειών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Οι εν λόγω όμιλοι
έχουν κοινό βασικό μέτοχο.
ΟΜΙΛΟΣ

σε χιλ. €
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Απαιτήσεις
S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Υποχρεώσεις
S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-30.09.2009

1.1-30.09.2010

1.1-30.09.2009

1.1-30.09.2010

315
315

-

312
312

-

32
32

-

32
32

-

64
64

39
39

32
32

-

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.09.2010 οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τις θυγατρικές της επιχειρήσεις καθώς και οι συναλλαγές
μεταξύ εταιριών του Ομίλου, αφορούν πωλήσεις εμπορευμάτων (δικύκλων, εξωλέμβιων
κινητήρων, ανταλλακτικών κλπ) καθως και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των εμπορικών
δραστηριοτήτων τους.
Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρίας προς τις θυγατρικές της καθώς και τα υπόλοιπα
μεταξύ των θυγατρικών της, εξοφλούνται κανονικά με βάση τις ισχύουσες εμπορικές
πολιτικές.
Επιπλέον των συμβάσεων διανομής προϊόντων με τις θυγατρικές της εταιρίες, η Εταιρία έχει
συνάψει συμβάσεις μίσθωσης υποκαταστημάτων και γραφείων με τις θυγατρικές της
εσωτερικού, καθώς και σύμβαση παροχής λογιστικών υπηρεσιών μαζί τους.
Οι απαιτήσεις από τις συμβάσεις αυτές εμφανίζονται στον λογαριασμό βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων και εξοφλούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
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Οι συναλλαγές της Εταιρίας με την S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. αφορούν κυρίως
συμβάσεις για ενοίκια και κοινόχρηστες δαπάνες των χώρων που στεγάζονταν τα κεντρικά
γραφεία της έως τον Απρίλιο του 2009, καθώς και σύμβαση για παροχή υπηρεσιών
μηχανογραφικής υποστήριξης που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009.
Πέραν των παραπάνω αναφερθέντων συναλλαγών δεν υπάρχουν άλλου είδους συμφωνίες ή
συνεργασίες μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών εκτός από αυτές
που αναφέρονται στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη Δραστηριότητα της Εταιρίας και
του Ομίλου» και «Σημαντικές Συμβάσεις».
Για τις χρήσεις 2007-2009 και την ενδιάμεση περίοδο 01.01-30.09.2010, η Διοίκηση και τα
στελέχη του Ομίλου έλαβαν τις ακόλουθες αποδοχές:
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ

σε χιλ. €
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ/κών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

1.374

1.969

1.811

0

80

0

868

1.102

963

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007, 2008 και 2009, οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη στη χρήση 2008 αφορούν άτοκο
δάνειο που χορήγησε η Εταιρία € 80.000,00 σε διευθυντικό στέλεχος το 2008 το οποίο
εξοφλήθηκε εντός του 2009.
ΟΜΙΛΟΣ
σε χιλ. €
Παροχές προς τη Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας
Συνολικές αμοιβές διευθ/κών στελεχών και μελών της διοίκησης
Αμοιβές μελών Δοικ. Συμβουλίου
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

1.1-30.09.2009

1.1-30.09.2010

1.034
218
9
741

1.071
209
855

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.09.2010 οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Τα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνουν το σύνολο των μικτών αμοιβών που προκύπτουν, τόσο από
την έμμισθη σχέση των μελών με τις εταιρίες όσο και από τη σχέση αυτών ως μέλη ΔΣ. Στα
παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνονται αμοιβές από διανομή κερδών των ανωτέρω εταιριών.
3.13 Πληροφορίες για τις Τάσεις
Το 2010 είναι έτος δημοσιονομικής προσαρμογής που χαρακτηρίζεται από έλλειψη
ρευστότητας και περιορισμού της καταναλωτικής πίστης. Τα μέτρα λιτότητας που
εφαρμόστηκαν στην χώρα μας, είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των
Ελλήνων. Η αύξηση της ανεργίας και η επιδείνωση της ψυχολογίας του Έλληνα καταναλωτή
οδηγούν σε εξαιρετικά προσεκτικές αγορές. Το οποιοδήποτε διαθέσιμο εισόδημα αναλώνεται
σε αγορές χρηστικών, απολύτως απαραίτητων, διαρκών καταναλωτικών αγαθών.
Παρατηρείται τάση διατήρησης των αγαθών που διαθέτουν οι καταναλωτές, αναβάλλοντας
την αντικατάστασή τους με καινούργια για το μέλλον, προσδοκώντας βελτίωση της
οικονομικής τους κατάστασης.
Η μείωση της καταναλωτικής πίστης καθώς και η κατάργηση του μέτρου της απόσυρσης είναι
παράγοντες που πλήττουν την αγορά των δικύκλων. Αντίθετα η επιδείνωση του
κυκλοφοριακού προβλήματος στα αστικά κέντρα, η αύξηση του κόστους χρήσης και
συντήρησης των αυτοκινήτων λόγω της υψηλότερης φορολόγησης, της εφαρμογής
τεκμηρίων διαβίωσης, της αύξησης των ασφαλίστρων και της τιμής της βενζίνης, έχει ως
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αποτέλεσμα την στροφή μέρους των αυτοκινητιστών προς την αγορά δικύκλων μικρού και
μεσαίου κυβισμού. Τελικά παρατηρείται στροφή προς την ζήτηση χρηστικών μοτοσικλετών
μικρού και μεσαίου κυβισμού, χαμηλού κόστους αγοράς, αλλά και διατήρηση ή και αύξηση της
ζήτησης για ανταλλακτικά, αξεσουάρ και υπηρεσιών επισκευής.
Στα προϊόντα θάλασσας, τα οποία κυρίως χρησιμεύουν για αναψυχή, η επιδείνωση του δείκτη
καταναλωτικής εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με την επιβολή φόρου πολυτελείας της τάξης
του 10% για σκάφη άνω των 7,5 μ. αλλά και των κλιμακούμενων τεκμηρίων χρήσης οδηγούν
σε συνεχή πτώση της αγοράς.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, από το τέλος του 2009, εμφανίζεται μειούμενος κυρίως λόγω
της αλλαγής του μείγματος των πωλήσεων στα δίκυκλα, δηλαδή αύξηση της αναλογίας
μικρότερου κυβισμού και χαμηλότερης τιμής δικύκλων και λόγω πτώσης του κύκλου εργασιών
των προϊόντων θάλασσας. Το κόστος των εμπορευμάτων μειώνεται αναλογικά με τις
πωλήσεις. Οι τιμές αγοράς των εμπορευμάτων τείνουν να παραμένουν σταθερές εξαιτίας της
σταθερής τιμολογιακής πολιτικής του προμηθευτή. Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται σημαντικές
καθυστερήσεις στις πληρωμές των πελατών και προμηθευτών.
Για την κάλυψη της ζήτησης για φθηνό χρηστικό δίκυκλο, από το β΄ εξάμηνο του 2010 η
εταιρία προσφέρει το <<παπι>> Crypton στα 110 κ.εκ. και προσδοκά στην ανάκαμψη του
μεριδίου αγοράς, στην σχετική βελτίωση των πωλήσεων και στην αύξηση της
επισκεψιμότητας των πελατών στα σημεία πώλησης του Δικτύου Συνεργατών. Επίσης η
έλευση των νέων μοντέλων εξωλέμβιων κινητήρων 4, 5, 6, 70 , 225, 250 και 300 ίππων, από
το δεύτερο εξάμηνο του 2010, επιτρέπει, παρά την συνεχιζόμενη πτώση της αγοράς και του
εντεινόμενου ανταγωνισμού, την συγκρατημένη αισιοδοξία περί ανάκτησης μέρος των
πωλήσεων.
Η δραστηριότητα της Εταιρίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με μήνες αιχμής την
περίοδο Απρίλιο με Σεπτέμβριο. Γι αυτόν τον λόγο, το ύψος των αποθεμάτων και των
εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, αυτούς τους μήνες, παρουσιάζεται αυξημένο σε
σχέση με την 31-12 κάθε έτους. Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης που συντίθεται από το ύψος
των αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων τείνει μειούμενο,
συγκρινόμενο με αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν, τάση που εκτιμάται να συνεχιστεί
εξαιτίας της ανάγκης για ορθολογικότερη διαχείριση που επιτάσσει η παρατεινόμενη ύφεση.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας δεν υπάρχει κάποια γνωστή - πέραν των ανωτέρω 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».
3.14 Θεσμικό Πλαίσιο
Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται γενικότερα από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί
Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, καθώς επίσης και από τις ισχύουσες διατάξεις του
χρηματιστηριακού δικαίου και του δικαίου Κεφαλαιαγοράς όπως αυτές προβλέπονται
ενδεικτικά στις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των Ν. 3016/2002, Ν.
3340/2005, Ν.3401/2005, Ν. 3371/2005 και Ν. 3556/2007, όπως ισχύουν, καθώς και την εν
γένει εμπορική και εταιρική νομοθεσία.
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3.15 Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά
Στελέχη
Σύμφωνα με το άρθρα 9 και 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, η διοίκηση ασκείται από την
Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Eταιρίας την 25.06.2008, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από
25.06.2008 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Ιδιότητα Μέλους

Πρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρωτής
Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καρκαλέμης

Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευστράτιος Παπαευστρατίου

Σύμβουλος

Γεώργιος Αυλωνίτης

Σύμβουλος

Λευκοθέα Βαράγκη

Σύμβουλος

Φωτεινή Καραγεώργη

Σύμβουλος

Παύλος Λάσκαρις

Σύμβουλος

Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης

Σύμβουλος

Μη εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό
Μέλος

Οδυσσέας Κυριακόπουλος
Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης
Σωτήρης Χατζίκος
Μιχαήλ Καραμίχας

H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι από την 25.06.2008 έως την
25.06.2011 δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η έδρα της Εταιρίας,
Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου, τηλ. 210 6293500.
Την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, χωρίς περιορισμό ποσού, οποιοιδήποτε δύο από
τους κατωτέρω με την κοινή τους υπογραφή:
1.
2.
3.
4.

Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Μιχαήλ Καραμίχας, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Σωτήριος Χατζίκος, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει επίσης απονείμει, κατά την ίδια από 03.09.2010 συνεδρίασή του, μία σειρά άλλων
εξουσιοδοτήσεων σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρίας για συγκεκριμένες πράξεις που
συνήθως άπτονται των καθηκόντων τους.
Τρόπος λειτουργίας και αρμοδιότητες Δ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο
συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, ή του εκάστοτε αναπληρωτή αυτού,
στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το
απαιτούν. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κ.ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται
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από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του
δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει
απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.
Εφόσον το ζητήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή δύο (2) από τα μέλη του, το Διοικητικό
Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρό του, μέσα σε προθεσμία επτά (7)
ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να
αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν
δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της
ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά
το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) Συμβούλους. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή θητεία,
που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η
αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και
νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα
φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, οι κύριες αρμοδιότητες
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση
και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει και ασκεί
κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού
σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση
όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από όσες απαιτούν συλλογική ενέργεια),
καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη,
καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/20,
ως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή
περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,
δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την
υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο 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, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις
διατυπώσεις δημοσιότητας.
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος,
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αναπληρώνεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, από τον Αντιπρόεδρο. Σε
περίπτωση που έχει εκλεγεί και Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται
καταρχήν από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, από τον
Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο. Αν κωλύονται και ο Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής του, τον
Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση δε, που έχουν εκλεγεί δύο
Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται καταρχήν από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο Α΄ και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Β’.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ
(1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των παρόντων δεν μπορεί
να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας το τυχόν κλάσμα
παραλείπεται.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται
παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός
άρθρου 5 του καταστατικού περί λήψης απόφασης για
οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. Σε
ψήφος του Προέδρου.

έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των
από την περίπτωση της παρ. 3 του
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών (βλ. επόμενη ενότητα «Επιτροπές»)
αποτελούν τα διοικητικά, διαχειριστικά, εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της
Εταιρίας. Σημειώνεται ότι τα μέλη των δύο προαναφερόμενων επιτροπών είναι και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Παρακάτω παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων στο Montanuniversitaet Leοben στην Αυστρία και στο
University of Newcastle Upon Tyne στην Αγγλία. Έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
από το INSEAD στο Fontainebleau της Γαλλίας.
Είναι Mέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας Ελλάδος. Mέλος του Δ.Σ. της Lamda
Development AE, της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding S.A. και της Lavipharm Α.Ε. Έχει
διατελέσει πρόεδρος του ΣΕΒ-Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, αντιπρόεδρος της
BusinessEurope (UNICE) καθώς και Πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής..Από το 1979 έως
σήμερα εργάζεται στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στην οποία κατέχει τη θέση του
Προέδρου Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης και Management στο
Ινστιτούτο REFA της Γερμανίας. Ανήκει στον Όμιλο της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ. από
το 1989, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας Μπεντονίτη από το 1990 ως το 1994. Στη συνέχεια, ανέλαβε Διευθύνων
Σύμβουλος των εμπορικών εταιρειών του Ομίλου ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ. και ΚΙΑ
MOTORS HELLAS ΑΕ. από το 1995 ως το 1997, και ακολούθως Διευθύνων Σύμβουλος /
Γενικός Διευθυντής της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. από το 1998 ως το 2007. Από τις αρχές
Ιανουαρίου του 2008 έχει αναλάβει τη Θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.E. Από το 2008 επέστρεψε στην S&Β και ανέλαβε τα
καθήκοντά του Γενικού Διευθυντή της πρόσφατα συσταθείσας Διεύθυνσης Γεωθερμίας.
Μιχαήλ Καραμίχας Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σπούδασε Χημικός Μηχανικός (B.A.Sc.) στο Πανεπιστήμιο British Columbia του Καναδά Έχει
διατελέσει Γενικός Διευθυντής του διυλιστηρίου της ESSO PAPPAS, Γενικός Διευθυντής του
διυλιστηρίου της MOTOR OIL HELLAS, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας
Αλουμίνας και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ A.E. Από το 1993 ως το τέλος του 2004 ήταν
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Εντεταλμένος Σύμβουλος στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά A.E.. Aπό το 2005 μέχρι τον
Ιούλιο του 2009 ήταν Αντιπρόεδρος στη ΔΕΠΑ ΑΕ.
Σωτήριος Χατζίκος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γενικός Διευθυντής
Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με διάκριση στα Οικονομικά και
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Κατέχει Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το
Manchester Business School. Από την 1η Ιανουαρίου 2008 έχει αναλάβει τη Θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.E. Από το 1994 ως το 2007 εργάστηκε
στον Όμιλο της S&Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ. (πρώην ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων &
Βαρυτίνης) όπου προσελήφθη ως Βοηθός Οικονομικός Διευθυντής και εξελίχθηκε σε
Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Αγγλία για τον
πολυεθνικό όμιλο βιομηχανικών αερίων AIR PRODUCTS ως Manager, European Treasury
Operations. Επίσης έχει διδάξει για σειρά ετών στο Athens Laboratory of Business
Administration (ALBA) το μάθημα «Mergers & Acquisitions» στο πρόγραμμα Professional ΜΒΑ.
Ιωάννης Καρκαλέμης, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σπούδασε Οικονομικά, Εμπορικές Επιστήμες και Νομική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και
Εμπορικές Επιστήμες στην Αίγυπτο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Ελεγκτών - Λογιστών Ελλάδος. Πρώην Διαχειριστής της εταιρίας MOTODYNAMICS LTD &
MOTODYNAMICS Srl στη Βουλγαρία & Ρουμανία αντίστοιχα, της Greek American Exploration
Ltd. (GRAMEX) στη Σόφια της Βουλγαρίας και της GRAMEX SRL στο Βουκουρέστι της
Ρουμανίας. Από το 1968 έως σήμερα εργάζεται στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ως
Φοροτεχνικός Σύμβουλος των Εταιριών του Ομίλου.
Στρατής Παπαευστρατίου, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σπούδασε στο Yale University (BA. Economics, 1970) και στο Columbia University (ΜΒΑ,
1972). Εργάστηκε στην American Express International Banking Corp. (1971), στην J.P.
Morgan (1972-1979), καταρχήν στον τομέα Μεσογειακής Ευρώπης ασχολούμενος με το
δανεισμό κυβερνήσεων και μεγάλων οργανισμών, και στη συνέχεια στον τομέα Αφρικής ως
Assistant Vice President, ως Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (1979 - 1984)
με υπευθυνότητα για τη φύλαξη και διαχείριση του εξωτερικού χρέους της χώρας, καθώς και
για την εγκαθίδρυση της πρώτης ελεύθερης αγοράς συναλλάγματος, ως Υποδιοικητής και
Πρόεδρος/μέλος σειράς ΔΣ της ΕΤΒΑ (1984-1987) και στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά
A.E. (1989-Σήμερα) ως Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων. Σήμερα
είναι Διευθυντής Κτηματομεσιτικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου S&B
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ.
Δρ. Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Σπούδασε
στην
Ανωτάτη Βιομηχανική
Σχολή
Πειραιά
και στη συνέχεια έκανε
μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία, όπου έλαβε διαδοχικά μεταπτυχιακό δίπλωμα στη
Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Diploma in Management Studies), πτυχίο Master στην Οργάνωση
και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Aston και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D)
από το τμήμα Σπουδών Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Strathclyde. ’Εχει διατελέσει
σύμβουλος σε θέματα Στρατηγικής Μάρκετινγκ και Οργάνωσης Πωλήσεων σε περισσότερες
από 50 Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Επίσης έχει παρουσιάσει μια σειρά
εργασιών στις Η.Π.Α., Καναδά και Ευρώπη και δημοσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα σε
πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και σε περιοδικά Marketing. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της
European Marketing Academy, είναι μέλος του Editorial Review Board, εκλεγμένο Fellow
του Chartered Institute of Marketing
και είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας
Μάρκετινγκ. Εργάζεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως καθηγητής Μάρκετινγκ και
Διευθυντής Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Marketing & Επικοινωνία με Νέες
Τεχνολογίες» για στελέχη επιχειρήσεων.
Λευκοθέα Βαράγκη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμθουλίου
Σπούδασε αγροτική οικονομία στην Αγγλία. Εργάστηκε στην ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ στη διεύθυνση
λιανικών πωλήσεων και είχε την ευθύνη του Αfter Sales Service. Για μια διετία διετέλεσε μέλος
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του ΔΣ. Μεταπήδησε στο χώρο των ετοίμων ενδυμάτων το 1985, ξεκινώντας την
ΕΝΔΥΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ που σχεδίαζε, κατασκεύαζε και πωλούσε λιανικώς το εμπορικό σήμα
ΤΗΕ BOSTONIANS. Με την ανάληψη της πανελλήνιας διανομής του σήματος ΤΗΕ
BOSTONIANS από την εταιρία SPORTSMAN, στην οποία επίσης υπήρξε μέλος του ΔΣ,
παρέμεινε στη διεύθυνση λιανικών πωλήσεων και για άλλα σήματα της Εταιρίας. Σήμερα
εργάζεται στη NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, αναπτύσσοντας το δίκτυο των καταστημάτων των
επωνύμων συλλογών που αντιπροσωπεύει ο Όμιλος στη Ρουμανία και στα Σκόπια. Παράλληλα
συνεχίζει να έχει την ευθύνη καταστημάτων στην Ελλάδα, κυρίως αυτών που δημιουργούνται
και οργανώνονται μέσα σε εμπορικά κέντρα.
Φωτεινή Καραγεώργη - Θεοδωρίδη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου
Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
καθώς και ΜΒΑ από το London Business SchοοΙ,Αγγλίας. Ξεκίνησε την καριέρα της στο τμήμα
Marketing της εταιρίας Procter & Gamble. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως Marketing Director
στην εταιρία United Distillers και στη συνέχεια ως Marketing & International Relations Director
στον όμιλο Μπουτάρη. Από το 1995 έως το 2003 διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της
διεθνούς εταιρίας παιχνιδιών Hasbro S.A. έχοντας υπό την εποπτεία της τις περιοχές Ελλάδας,
Κύπρου, Τουρκίας, Ινδίας, Αφρικής και αναδυόμενων χωρών. Το 2003 ίδρυσε την Giochi
Preziosi Hellas στην οποία είναι Μέτοχος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. H Giochi Preziosi Hellas
αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Ομλου παιχνιδιών και άλλων παιδικών
προϊόντων και δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο με τις γνωστότερες μάρκες
παιχνιδιών όπως Little Tikes, Gormiti, Ben Ten, Bakugan, Hello Kitty, Hannah Montana, Winx
και πολλά άλλα αγαπημένα προϊόντα.
Παύλος Λάσκαρις Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Είναι μέλος του ΔΣ της ΛΑΜΔΑ A.E. που διανέμει αυτοκίνητα μάρκας FIAT, ALFA ROMEO,
LANCIA, TOYOTA, HYUNDAI, KIA MOTORS και RENAULT στά Βόρεια προάστια της Αθήνας. Η
επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε στον κλάδο του αυτοκινήτου, το 1970 στην εταιρία
AKMIS A.E. που αντιπροσώπευε τότε στην Ελλάδα, τη Γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία SIMCA.
Το 1975 έγινε προϊστάμενος στο τμήμα ανταλλακτικών της FIAT – ΠΑΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το 1978
ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της ΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ Α.Ε. θυγατρική εταιρία της FIAT –
ΠΑΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. Από το 1980 μέχρι το 1985 ανέλαβε Συνδιευθύνων Σύμβουλος στη FIAT –
ΠΑΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. και το 1985 ανέλαβε τη θέση του Αντιπρόεδρου και του Εντεταλμένου
Συμβούλου στη MAVA A.E. αντιπροσώπου τότε της μάρκας RENAULT.
Την περίοδο 1994 – 1995, με την ιδιότητα του συμβούλου ασχολήθηκε με την προώθηση των
αυτοκινήτων της ΚΙΑ MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα.
Ο κος Π. Λάσκαρις είναι απο το 1980, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εισαγωγέων
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου (ΣΕΑΑ). Την περίοδο αυτή, είναι ταμίας του Συνδέσμου αυτού.
Από το 1986 έχει δημοσιεύσει άρθρα στον ειδικό τύπο, αρχικά στο περιοδικό «Αuto Express»
και από το 1992 μέχρι σήμερα, σε δική του στήλη στο περιοδικό «4Τροχοί».
Ιωάννης Ταβουλάρης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικά μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και απέκτησε Master από το Πανεπιστήμιο Βοστόνης. Επίσης
κατέχει BS στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Bentley. Είναι Αντιπρόεδρος της
ΝΕΩΡΙΟΝ 0ΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ από το 1994, Δ/νων Σύμβουλος των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
από το 1997, Αντιπρόεδρος της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ A.E.
από το 2002, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ.Ε. από το 2007,
μέλος της "Social Affairs Committee" (SAC) (E.U.) από το 2005 και μέλος του «AeroSpace and
Defence Industries Association of Europe» (ASD) από το 2005. Επίσης από το 2002 ως το
2008 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και από το 2003 ως το 2007 μέλος
του ΔΣ του «Professional Chamber of the Enterprise Policy Group" της ΕΕ. (Επαγγελματικό
Τμήμα Ομάδας Πολιτικής Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
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Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας δεν υπάρχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που
συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον εκδότη ή
οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.

3.15.1 Επιτροπές
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως να διασπάται
η συνοχή του, έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Ελέγχου (ή
Ελεγκτική Επιτροπή) και β) Επιτροπή Αμοιβών, οι οποίες και αναφέρονται στο Δ.Σ. ως
συλλογικό όργανο.
Ακολούθως παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τις εν λόγω Επιτροπές.

3.15.1.1 Επιτροπή Ελέγχου
Στην Εταιρία λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου, με σκοπό την υποστήριξη της εποπτικής ευθύνης
του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα Οικονομικών Καταστάσεων, προσαρμογής της εταιρίας
στην τρέχουσα νομοθεσία και εσωτερικού - εξωτερικού ελέγχου προς διασφάλιση της
ποιότητας της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών διαδικασιών. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας
αποτελείται από 3 ως 5 μέλη, δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά τέσσερις (4) φορές το
έτος, για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων πριν τη δημοσίευσή τους και έκτακτα
όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρισταμένων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις
συνεδριάσεις δύνανται να προσκληθούν και να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλη
της Διοίκησης, στελέχη του εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου της εταιρίας κατά την κρίση
της Επιτροπής. Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:






Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ο έλεγχος της
ακρίβειας, αξιοπιστίας και πληρότητας των ετησίων και ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων, με βάση την κείμενη νομοθεσία, και η εισήγηση για τη δημοσίευσή τους.
Ο έλεγχος εφαρμογής των συστάσεων και προτάσεων των ελεγκτών από την εκτελεστική
διοίκηση.
Η αξιολόγηση των εξωτερικών ελεγκτών, με σκοπό την διασφάλιση της ανεξαρτησίας και
της ποιότητας του ελέγχου.
Η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και η αξιολόγηση του έργου του εσωτερικού
ελέγχου.

Η εξέταση των ευρημάτων του εσωτερικού & εξωτερικού ελέγχου καθώς και ελέγχων από
ρυθμιστικές εθνικές αρχές και γενικά έλεγχος της συμμόρφωσης της Εταιρίας και του Ομίλου
προς τις νόμιμες υποχρεώσεις της, εισήγηση προς το Δ.Σ. κάθε απαιτούμενης τροποποίησης.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτά εξελέγησαν από την από 25.02.2009 Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, της Εταιρίας,
είναι οι κ.κ. Ιωάννης Καρκαλέμης (Πρόεδρος), Μιχαήλ Καραμίχας (Μέλος), Ευστράτιος
Παπαευστρατίου (Μέλος), και Παύλος Λάσκαρις (Μέλος).
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίζεται στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της Εταιρίας συμπίπτει κάθε φορά με τη θητεία του Δ.Σ. Η θητεία της ανωτέρω
ισχύουσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας λήγει επομένως, την 25.06.2011 δυνάμενη να
παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η
αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
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3.15.1.2 Επιτροπή Αμοιβών
Στην Εταιρία λειτουργεί Επιτροπή Αμοιβών με σκοπό την εισήγηση προς το Δ.Σ. προτάσεων
σχετικά με το σύστημα αμοιβών και την διατήρηση και προσέλκυση των κατάλληλων
στελεχών της εταιρίας. Η Επιτροπή Αμοιβών της Εταιρίας αποτελείται από 3 ως 5 μέλη,
εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το
χρόνο εκτάκτως όταν απαιτείται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρισταμένων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να προσκληθούν και να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλα στελέχη της εταιρίας που η Επιτροπή θα κρίνει
σκόπιμο.
Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών είναι:
 Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τις αμοιβές των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
 Εισήγηση προς το Δ.Σ. της γενικής πολιτικής αποδοχών και παροχών του προσωπικού του
Ομίλου.
Η Επιτροπή Αμοιβών συστάθηκε με την από 27.03.2008 απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη της είναι
οι κ.κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, Μιχαήλ Καραμίχας, Παύλος
Λάσκαρις και Ιωάννης – Στυλιανός Ταβουλάρης.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών όπως ορίζεται στον ισχύοντα εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της Εταιρίας συμπίπτει κάθε φορά με τη θητεία του Δ.Σ. Η θητεία της
ανωτέρω ισχύουσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας λήγει επομένως, την 25.06.2011
δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να
συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
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3.15.2 Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και
Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη της Επιτροπής
Αμοιβών, δήλωσαν τα εξής:
1. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους
στην Εταιρία δεν ασκούν άλλες επαγελματικές δραστηριότητες σημαντικές για την
Εταιρία.
2. Δεν διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων της Εταιρίας και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
3. Δεν συμμετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι σε
άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο – εκτός των θυγατρικών της Εταιρίας - σήμερα ή σε
οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών με τις εξής εξαιρέσεις:
Ι. Ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος) δεν είναι
σήμερα μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε άλλη
εταιρία ή νομικό πρόσωπο, εκτός των κάτωθι:
α/α

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
17,68%

1.

S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

Πρόεδρος

2.

ALL EXPERTS A.E.

Πρόεδρος

3.

LAVIPHARM Α.Ε.

Μέλος

4.

LAMDA DEVELOPMENT A.E.

Μέλος

5.

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ HOLDING S.A.

Μέλος

6.

Τράπεζα της Ελλάδος

Μέλος

7.

ALBA GRADUATE BUSSINESS SCHOOL

Μέλος

8.

ΚΟΦ Α.Ε.

Μέλος

50%*

9.

ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.

30%**

10.

ΑΥΓΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

20%***

11.

ΚΥRΟ ΙΝΤΕRNATIONAL TRADE SRL

100%

* 30% πλήρη κυριότητα και 20% ψιλή κυριότητα,
**15% πλήρη κυριότητα και 15% ψιλή κυριότητα,
*** 20% ψιλή κυριότητα

Δεν υπήρξε μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε άλλη
εταιρία, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, εκτός των κάτωθι:
α/α

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Αντιπρόεδρος

2.

Εθνική Λυρική Σκηνή

3.

Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε.

Μέλος

4.

Vivartia Α.Ε.

Μέλος

5.

ΚΑΥ Α.Ε. Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων

Μέλος

6.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε.

Μέλος

7.

AIR LIQUID HELLAS A.E.

Μέλος

Πρόεδρος

ΙΙ. Ο κ. Μιχαήλ Καραμίχας (Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
δεν είναι σήμερα μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε
άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο. Επίσης ο κ. Μιχαήλ Καραμίχας δεν υπήρξε μέλος
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διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε άλλη εταιρία, σε
οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών εκτός των κάτωθι:
α/α
1.

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

2.

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά

Μέλος Δ.Σ.

3.

Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων

Μέλος Δ.Σ.

0,008%

ΙΙΙ. Ο κ. Ιωάννης Καρκαλέμης (Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) δεν είναι
σήμερα μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε άλλη
εταιρία ή νομικό πρόσωπο. Επίσης ο κ. Ιωάννης Καρκαλέμης δεν υπήρξε μέλος
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε άλλη εταιρία, σε
οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, εκτός των κάτωθι:
α/α

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέλος Δ.Σ

0,02%

1.

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ

2.

S&B Industrial Minerals AD - Kardjali

3.

ERGOTRAK AE

4.

SIBIMIN (OVERSEAS) LTD - Cyprus

5.

ERGOTRAK LTD - Bulgaria

Διαχειριστής

6.

ERGOTRAK SRL - Romania

Διαχειριστής

7.

ERGOTRAK YU LTD - Serbia

Διαχειριστής

Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Μέλος Δ.Σ
Δ/ντής

ΙV. Ο κ. Ευστράτιος Παπαευστρατίου (Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) δεν
είναι σήμερα μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε
άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο, εκτός των κάτωθι:
α/α

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

All Experts A.E.

Μέλος Δ.Σ.

2.

Γεωλογική Έρευνα και Ανάπτυξη Α.Ε.

Πρόεδρος

Δεν υπήρξε μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε άλλη
εταιρία, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, εκτός των κάτωθι:
α/α
1.

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ergotrak A.E.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μέλος Δ.Σ.

V. Η κ. Λευκοθέα Βαράγκη (Σύμβουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) δεν
είναι σήμερα μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε
άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο, εκτός της εταιρίας ΤΕΧΝΟΣΦΑΙΡΑ Α.Ε. με την
ιδιότητα της Διευθύνουσας Συμβούλου & Αντιπροέδρου στην οποία και συμμετέχει με
ποσοστό 98,8% και δεν υπήρξε μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού
οργάνου ή εταίρος σε άλλη εταιρία, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων
ετών εκτός της ιδίας εταιρίας με την ίδια ιδιότητα.
VI. Η κ. Φωτεινή Καραγεώργη (Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
δεν είναι σήμερα μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε
άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο, εκτός των κάτωθι:
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α/α

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρόεδρος

50%

1.

FOS ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

2.

GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E.

Διευθύνουσα Σύμβουλος

23%*

3.

GIOCHI PREZIOSI EGITIM ARACLARI TICARET
A.S.

Διευθύνουσα Σύμβουλος

-

* Η εν λόγω συμμετοχή είναι έμμεση συμμετοχή αφού η κα Καραγεώργη συμμετέχει κατά 50% στην
εταιρία FOS Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε η οποία συμμετέχει στην GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E. κατά 45%

Δεν υπήρξε μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε άλλη
εταιρία, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, εκτός των
ππροαναφερόμενων με την ίδια ιδιότητα.
VII. Ο κ. Παύλος Λάσκαρις (Σύμβουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) δεν
είναι σήμερα μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε
άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο, εκτός των κάτωθι:
α/α

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.

Πρόεδος & Διευθύνων
Σύμβουλος

100%

2.

ΛΑΜΔΑ Α.Ε.

Μέλος Δ.Σ.

-

Δεν υπήρξε μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε άλλη
εταιρία, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, εκτός των κάτωθι:
α/α

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε

Πρόεδος & Διευθύνων Σύμβουλος

2.

ΛΑΜΔΑ Α.Ε.

Μέλος Δ.Σ.

3.

SPORTSCAR A.E.

Μέλος Δ.Σ.

VIII. Ο κ. Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης (Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ.) δεν είναι σήμερα μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου
ή εταίρος σε άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο, εκτός των κάτωθι:
α/α

ΕΤΑΙΡΙΑ

1.

Νεώριον Α.Ε. Συμμετοχών

2.

Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
Ελευσίνας Α.Ε.

3.

Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου
Α.Ε.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αντιπρόεδρος

0,86%

Διευθύνων Σύμβουλος

1%

Αντιπρόεδρος

-

Δεν υπήρξε μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος σε άλλη
εταιρία, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, εκτός των κάτωθι:
α/α
1.

ΕΤΑΙΡΙΑ
Σ.Ε.Β.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ταμίας

4. Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για
τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.
5. Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
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6. 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), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από
δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους της Διοίκησης της Εταιρίας ή να
παρέμβουν στην διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων της Εταιρίας κατά τη
διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών.
7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό
τους οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις
τους.
8. Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή
συμφωνίας μετόχων της Εταιρίας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και πελατών της,
προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.
9. 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 Εταιρίας που
κατέχουν.
10. Δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας, και δεν συναλλάχθηκαν σε μετοχές ή οποιαδήποτε
παράγωγα επί μετοχών της Εταιρίας κατά το τελευταίο έτος με την εξαίρεση των
κάτωθι:
-

-

Ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος) την
26/10/2010 κατέχει 721.233 μετοχές, εκ των οποίων οι 718.233 μετοχές
περιήλθαν στην κατοχή του πριν το τελευταίο έτος ενώ οι 3.000 μετοχές
αποκτήθηκαν τον Οκτώβριο του 2010 με μέση τιμή € 0,85.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καππαγιανίδης (Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος) την
26/10/2010 κατέχει 24.660 μετοχές, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή του πριν το
τελευταίο έτος.
Ο κ. Σωτήρης Χατζίκος (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος) την
26/10/2010 κατέχει 20.000 μετοχές, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή του πριν το
τελευταίο έτος.
Ο κ. Μιχαήλ Καραμίχας (Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος) την
26/10/2010 κατέχει 2.220 μετοχές, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή του πριν το
τελευταίο έτος.
Ο κ. Ιωάννης Καρκαλέμης (Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ) την 26/10/2010
κατέχει 636 μετοχές, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή του πριν το τελευταίο έτος.
Ο κ. Ευστράτιος Παπαευστρατίου (Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) την
26/10/2010 κατέχει 146 μετοχές, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή του πριν το
τελευταίο έτος.
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3.15.3 Αμοιβές και Οφέλη
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009, από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κατεβλήθησαν οι ακόλουθες
αμοιβές, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής, καθώς
και οφέλη στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων:

(ποσά σε €)

Όνομα

Ιδιότητα

Οδυσσέας
Κυριακόπουλος

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος
Καπαγιαννίδης

Αντιπρόεδρος

Σωτήρης Χατζίκος
Μιχαήλ Καραμίχας

Διευθύνων
Σύμβουλος
Αναπληρωτής
Αντιπρόεδρος
Σύμβουλος

Συνολικές
Μικτές
Ετήσιες
Αποδοχές
(1)

Αμοιβές
Δ.Σ.(2)

Διανομή
Κερδών

Λοιπές
αμοιβές,
bonus

Όχημα
Μοτοσυκλέτα

Κινητό
Τηλέφωνο

50.000
50.000
228.897

100.000

7.181

Αυτοκίνητο

Χ

7.806

15.000
95.000

Ιωάννης Καρκαλέμης
Ευστράτιος
Παπαευστρατίου

Σύμβουλος

10.000

Γεώργιος Αυλωνίτης

Σύμβουλος

6.000

9.000 (3)

6.000
Λευκοθέα Βαράγκη

Σύμβουλος

Φωτεινή
Καραγεώργη

Σύμβουλος

Παύλος Λάσκαρις

Σύμβουλος

Ιωάννης-Στυλιανός
Ταβουλάρης

Σύμβουλος

Προβλέψεις
για
αποζημίωση
προσωπικού

6.000
10.000
10.000

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
(1) Στο ποσό των μικτών αποδοχών συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία.
(2) Στο ποσό των αμοιβών ΔΣ περιλαμβάνεται φόρος 10% και χαρτόσημο 1,2%
(3) Βάσει του από 05/10/2009 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών για παροχή εκαπιδευτικών
υπηρεσιών διάρκειας 2 μηνών (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2009)

Σημειώνεται ότι για τα παραπάνω πρόσωπα, δεν υφίσταται προγράμματα χορήγησης μετοχών
(stock option plan).
Η διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν παρασχέθηκαν αμοιβές ούτε εις είδος ωφελήματα
από το σύνολο των επιχειρήσεων που εξαρτώνται από την Εκδότρια προς οποιοδήποτε μέλος
του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου διευθυντικό στέλεχος ή όργανο εποπτείας.
Η διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με μέλη
των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και οι οποίες να προβλέπουν την
παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.
Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 23.04.2010 έχει
εγκρίνει για τη χρήση 2010 βάσει του άρ. 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, ως αμοιβές μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό μέχρι € 370 χιλ..
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Η Εταιρία έχει υπογράψει στις 01.01.2008 σύμβαση εξηρτημένης εργασίας με το Διευθύνοντα
Σύμβουλο κ. Σωτήριο Χατζίκο, η οποία εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της
30.05.2008 και τη γενική συνέλευση της 29.05.2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23α του κ.ν. 2190/1920. Η ως άνω σύμβαση καθορίζει τις κύριες αρμοδιότητες του
Διευθύνοντος Συμβούλου και ως αντάλλαγμα για την παροχή της εργασίας του ο Διευθύνων
Σύμβουλος δικαιούται σταθερές και κυμαινόμενες αποδοχές (bonus). Ως επιπλέον παροχές
έχουν καθορισθεί η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, η ελεύθερη χρήση προϊόντων της Εταιρίας
και η συμμετοχή σε ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης (€ 490) και συνταξιοδότησης (€ 16.970).
Η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου δυναμένη να καταγγελθεί σύμφωνα με όσα
ισχύουν γενικά στην εργατική νομοθεσία. Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως
προβλέπεται η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Επίσης, στα πλαίσια της ως άνω
σύμβασης έχει οριστεί η παροχή δωρεάν 50.000 μετοχών της Εταιρίας, μετά τη συμπλήρωση
τριών ετών (31-12-2010) από την έναρξη της ισχύος της σύμβασης εργασίας (1-1-2008) στην
συγκεκριμένη θέση.
Σύμφωνα με τη δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν υφίστανται άλλες αμοιβές και οφέλη
των μελών των εποπτικών, διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της Εταιρίας, τόσο από
την Εταιρία όσο και από τις ενοποιούμενες της εταιρίες για τη χρήση 2009 πέραν αυτών που
παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα.
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3.15.4 Εταιρική Διακυβέρνηση
Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3016/2002 σε «εκτελεστικά»
και σε «μη εκτελεστικά».
Εκτελεστικά μέλη του παρόντος Δ.Σ. της Εταιρίας είναι, ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος
(Πρόεδρος), ο κ. Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης (Αντιπρόεδρος) και ο κ. Σωτήριος Χατζίκος
(Διευθύνων Σύμβουλος).
Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι, ο κ. Μιχαήλ Καραμίχας,
Καρκαλέμης και ο κ. Ευστράτιος Παπαευστρατίου.

ο κ. Ιωάννης

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. είναι, ο κ. Γεώργιος Αυλωνίτης, ο κ. Παύλος Λάσκαρις, ο
κ. Ιωάννης – Στυλιανός Ταβουλάρης, η κα. Λευκοθέα Βαράγκη και η κα. Φωτεινή
Καραγεώργη.
Η Εταιρία έχει συμμορφωθεί με το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία και εγκρίθηκε από
το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 01.11.2005 συνεδρίασή του ενώ, εν συνεχεία τροποποιήθηκε
και κωδικοποιήθηκε με τις από 23.05.2006, 16.11.2007 και 21.12.2009 αποφάσεις του Δ.Σ.
της Εταιρίας.
Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, στην Εταιρία λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και Υπηρεσία Εταιρικών
Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων. Πιο αναλυτικά:
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου και έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά
την Εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της κεφαλαιαγοράς και
χρηματαγοράς.
β. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών
συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της
Εταιρίας με τα συμφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
γ. Ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για το
διενεργούμενο (από αυτούς), έλεγχο και παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των
μετόχων.
δ. Παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί
εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο
το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.
Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου συµπεριλαµβάνονται επιπροσθέτως σύμφωνα και με το άρθρο 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι
εξής:
α. Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην απόφαση 5/204 /2000 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
β. Ο έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα
επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρίας, σχετικά µε τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από
το χρηματιστήριο.
γ. Ο έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα µέλη της
διοίκησης αναφορικά µε τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.
δ. Ο έλεγχος 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 τις εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό
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τουλάχιστον 10% µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή μέτοχοί της µε ποσοστό
τουλάχιστον 10%.
Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κα. Ναντέζντα Ναούμωβ, η οποία
διορίστηκε με την από 01.11.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας.
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων
Η θέση Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων, έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες:
 Σύνταξη και έλεγχο των απαιτούμενων ανακοινώσεων που αφορούν συναλλαγές
υπόχρεων προσώπων & άλλες σημαντικές δραστηριότητες της Εταιρίας σχετιζόμενες με
το Χ.Α.,
 Παρακολούθηση όλων των ανακοινώσεων που εμφανίζονται στον τύπο σχετικά με την
Εταιρία & την πορεία της μετοχής στο Χ.Α.,
 Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μετόχων & δυνητικών επενδυτών σε κάθε
αγορά στην ίδια πληροφόρηση (άρ. 5 απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς), καθώς και
 Συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το θεσμικό
πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & τη χρηματιστηριακή
νομοθεσία.
Όσον αφορά την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι αρμόδια για τα εξής :



Τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών προς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Την επικοινωνία της Εταιρίας με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χ.Α., στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και σε κάθε άλλο
αρμόδιο φορέα, του ετήσιου δελτίου, του ενημερωτικού δελτίου, των περιοδικών και
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Υπεύθυνος αυτής της Υπηρεσίας είναι η κα Μαριλένα Δογάνη, η οποία διορίσθηκε με την από
15.06.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση της Εταιρίας
απέναντι στις απαιτήσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και ιδίως της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
όπως στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμόν 5/204/2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
μεριμνά για την άμεση, ισότιμη και ορθή ενημέρωση των Μετόχων, σχετικά με τα ακόλουθα :
Διανομή μερισμάτων, πράξεων εκδόσεων νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραίτησης
και μετατροπής, χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολών στα
αρχικά χρονικά περιθώρια.
 Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις
αποφάσεις τους.
 Ενημέρωση σχετικά με την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών και διάθεση τους ή
τυχόν ακύρωση αυτών.
Μέριμνα ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να διανέμεται στους
παρισταμένους μετόχους η Ετήσια Οικονομική Έκθεση (αρθρο 4 Ν. 3556/2007)
Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι αρμόδια για την τήρηση και
ενημέρωση του μετοχολογίου της Εταιρίας κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).


Υπεύθυνος αυτής της Υπηρεσίας είναι ο κ. Χρήστος Μπονάνος.
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3.16 Προσωπικό
Η εξέλιξη του προσωπικού της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ α) σε επίπεδο μητρικής εταιρίας και β) σε
επίπεδο Ομίλου ως αυτό είχε στις 31.12 των χρήσεων 2007, 2008 και 2009 και την
30.09.2010 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

30/9/2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό
Δικηγόροι
Εργατοτεχνικό
Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΥΝΟΛΟ

112
3
4
3
122

124
3
4
8
139

110
3
4
5
122

83
2
1
3
89

ΟΜΙΛΟΣ
Διοικητικό Προσωπικό
Δικηγόροι
Εργατοτεχνικό
Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

141
3
9
3
156

155
3
8
8
174

128
3
7
6
144

114
2
7
6
129

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

Το σύνολο του προσωπικού εργάζεται στην Ελλάδα, πλην του προσωπικού που περιγράφεται
στον κάτωθι πίνακα και αφορά το προσωπικό των θυγατρικών εταιριών στη Ρουμανία και
Βουλγαρία.

MOTODYNAMICS Srl (Ρουμανία)
Διοικητικό Προσωπικό
Εργατοτεχνικό
ΣΥΝΟΛΟ
MOTODYNAMICS Ltd (Βουλγαρία)
Διοικητικό Προσωπικό
Εργατοτεχνικό
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

30/9/2010

10
3
13

9
2
11

7
2
9

6
2
8

7
2
9

7
2
9

4
1
5

4
1
5

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος χρησιμοποιεί περιορισμένο αριθμό προσωρινών υπαλλήλων
(συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου), ανάλογα με τις ανάγκες της δραστηριότητάς του.
Η μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων η οποία σημειώθηκε στο 2008, οφείλεται σε
εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο
του 2007.
Η μείωση προσωπικού το 2009 έναντι του 2008 οφείλεται στην παύση της δραστηριότητας
του υποκαταστήματος της Κέρκυρας. Επίσης οι οικονομικές συνθήκες οδήγησαν σε
συρρίκνωση της οργάνωσης, συνέπεια της οποίας ήταν η μείωση του προσωπικού, τόσο στην
Εταιρία όσο και στις θυγατρικές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Το 2010 ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης των τριών υποκαταστημάτων της εταιρίας
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ στην Καλλιθέα, στο Νέο Ψυχικό, Αγ. Παρασκευή και η απορρόφηση
τους από την 100% θυγατρική εταιρία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ, η οποία ανέλαβε το πλήθος των
εργαζομένων που απασχολούνται στα καταστήματα λιανικής. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια
μείωσης των εξόδων οδήγησαν, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010, την περαιτέρω απομάκρυνση
εργαζομένων.
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Η Εταιρία παρέχει πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή ασφάλιση στο προσωπικό
της Εταιρίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με πάγια αντιμισθία , με ένα
ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχει συνάψει
με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
Α.Ε.». Παράλληλα, με την ως άνω ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, έχει συνάψει ένα ειδικό
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, με το οποίο ενισχύεται σημαντικά το ποσό που θα λαμβάνουν οι
μισθωτοί κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία.
Δεν υπάρχουν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) των εργαζομένων της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, καθώς επίσης και καμία συμφωνία για συμμετοχή των εργαζομένων στο
κεφάλαιο της Εταιρίας, με εξαίρεση τη σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Γενικού
Διευθυντή, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις
30.05.2008 στα πλαίσια της έγκρισης των συμβάσεων του άρθρου 23α § 2 κ.ν. 2190/20,
σύμφωνα με την οποία έχει οριστεί η παροχή δωρεάν 50.000 μετοχών της Εταιρίας, μετά τη
συμπλήρωση τριών ετών (31-12-2010) από την έναρξη της ισχύος της σύμβασης εργασίας (11-2008) στην συγκεκριμένη θέση (βλ. αναλυτικά ενότητα 3.15.3 «Αμοιβές και Οφέλη»).
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3.17 Μετοχική Σύνθεση
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την 16η Νοεμβρίου του 2010 είναι η ακόλουθη:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 16.11.2010

Στοιχεία Μετόχου
Κυριακόπουλος Π. Οδυσσέας
Κυριακοπούλου Γ. Αικατερίνη
Κυριακοπούλου Π. Φλώρα
Μαρία
Yamaha - Motor Europe N.V
Ιδιες Μετοχές (2)
Λοιποί Μέτοχοι < 5%
Σύνολο

Αριθμός
Μετοχών
721.233
697.144

Αρ.
Δικαιωμάτων
Ψήφου
721.233
697.144

% επί του
συνόλου των
δικαιωμάτων
ψήφου (1)
14,42%
13,94%

683.033
570.750
250
2.327.590

683.033
570.750
0
2.327.590

13,66%
11,42%
0
46,55%

5.000.000

4.999.750

100,00%

(1) Τα δικαιώματα ψήφου παρατίθενται βάσει του Ν.3556/2007.
(2) Οι ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, ενώ τα δικαιώματα παράστασης
στη Γ.Σ. και τα δικαιώματα ψήφου για αυτές τις μετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστημα βρίσκονται
στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20).

Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.10.2010, εγκρίθηκε η
ακύρωση των 130.000 ιδίων μετοχών της Εταιρίας (από 130.250 που ήταν μέχρι την
ημερομηνία της από 26.10.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης). Η παραπάνω ακύρωση και η
σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί με την από
Κ2-10441/12.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 12.11.2010.
Συνεπώς, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία κατέχει 250
ίδιες μετοχές, και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας.
Κατά δήλωση της Εταιρίας, εξ’ όσων γνωρίζει κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει
ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εκτός αυτών που
αναφέρονται στον ως άνω πίνακα.
Στο βαθμό που η Εταιρία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους της
και λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί, δεν ασκείται με
τρόπο καταχρηστικό.
Επίσης, σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν υπάρχει, γνωστή στην Εταιρία,
συμφωνία της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να
επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχό της.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν υφίστανται περιπτώσεις μετατρέψιμων
κινητών αξιών, ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants),
δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο
κεφάλαιο, ή δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου, ούτε δικαίωμα προαίρεσης για το κεφάλαιο
οποιουδήποτε μέλους του ομίλου ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το
κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.
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3.18

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

3.18.1 Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες, πέραν της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης, κατά τις χρήσεις 2007 – 2009 και την περίοδο 1.1 – 30.09.2010:
Εταιρία

Έδρα

%
συμμετοχής
31.12.2007

%
συμμετοχής
31.12.2008

%
συμμετοχής
31.12.2009

%
συμμετοχής
30.09.2010

Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Βορείου
Ελλάδος Α.Ε.
Μοτοδυναμική
Πρακτορεύσεις
Ασφαλειών Α.Ε.
Motodynamics Ltd.
Motodynamics Srl.

Ελλάδα
Ελλάδα

51%

51%

100%

100%

51%

51%

51%

51%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Ελλάδα
Βουλγαρία
Ρουμανία

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 και ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.9,2010, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία
και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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3.18.2 Χρηματοοικονομικές
Πληροφορίες
Καταστάσεων Χρήσεων 2007 – 2009

Ενοποιημένων

Οικονομικών

3.18.2.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων 2007 2009
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία αποτελεσμάτων του Ομίλου για
τις χρήσεις 2007 - 2009:

σε χιλ. €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2007

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά από φόρους
Αποδιδόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής
Μετόχους της μειοψηφίας

2008

2009

86.765
(70.923)
15.842

80.696
(65.201)
15.495

62.000
(48.774)
13.226

1.960
(4.907)
(8.176)
(111)
4.608

1.919
(5.950)
(8.417)
(100)
2.947

1.210
(6.928)
(7.144)
(225)
139

279
(808)
4.079

126
(1.034)
2.040

78
(572)
(356)

(1.439)
2.641

(948)
1.092

(193)
(549)

2.623
18
2.641

1.140
(49)
1.092

(540)
(9)
(549)

(99)
993

(42)
(591)

1.041
(49)
993

(582)
(9)
(591)

0,2034
0,2028

(0,1153)
(0,1145)

Συν. διαφορές ενοποίησης θυγατρικών
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά από φόρους
Αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας

Βασικά Αποτελέσματα ανά μετοχή (€)
Απομειωμένα Αποτελέσματα ανά μετοχή (€)

0,5112
0,5112

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2009 (με τα συγκριτικά στοιχεία του
2008) και 2007, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
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Κύκλος Εργασιών
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009
διαμορφώθηκε σε € 62.000 χιλ. έναντι € 80.696 χιλ. τη χρήση 2008 και € 86.765 χιλ. τη
χρήση 2007, παρουσιάζοντας καθοδική πορεία κατά την εξεταζόμενη τριετία λόγω της
μείωσης της ζήτησης των προϊόντων συνεπεία της κακής οικονομικής συγκυρίας.
Η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά δραστηριότητα και αντίστοιχα
η γεωγραφική κατανομή του για την εξεταζόμενη περίοδο παρουσιάζεται στην ενότητα
«Κυριότερες Δραστηριότητες - Αγορές».
Μικτό Κέρδος – Μικτό Περιθώριο Κέρδους – Κόστος Πωλήσεων
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε κατά τη χρήση 2009 σε € 13.226 χιλ. από € 15.495 χιλ. το
2008 και € 15.842 χιλ. το 2007, παρουσιάζοντας στην τελευταία χρήση μείωση η οποία
οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών. Σημειώνεται ότι το μικτό περιθώριο κέρδους
διαμορφώθηκε σε 21% στη χρήση 2009 από 19% κατά τη χρήση 2008 και 18% στη χρήση
2006. Η αύξηση αυτή του μικτού περιθωρίου από χρονιά σε χρονιά οφείλεται κυρίως στην
αλλαγή του μίγματος των πωλήσεων και στις συγκεκριμένες εμφάσεις της εμπορικής
πολιτικής.
Το κόστος πωληθέντων αφορά εξ ολοκλήρου το κόστος κτήσης των αποθεμάτων μειωμένο
κατά το κόστος των ιδιοχρησιμοποιούμενων εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, για μεν τα κυρίως
προϊόντα (δίκυκλα, εξωλέμβιοι κινητήρες κλπ), τα οποία λόγω των αριθμών πλαισίου έχουν
ταυτότητα, το κόστος κτήσης είναι μοναδικό ανά τεμάχιο και περιλαμβάνει το κόστος
εισαγωγής (cif τιμή συν δασμοί & τέλος ταξινόμησης συν αποταμιευτικά και έξοδα
εκτελωνισμού συν επιπλέον μεταφορικά εντός της επικράτειας). Για δε τα συμπληρωματικά
προϊόντα (ανταλλακτικά, αξεσουάρ, λιπαντικά και ελαστικά) προσδιορίζεται με τη μέθοδο του
μέσου κυλιόμενου κόστους την οποία χρησιμοποιεί ο Όμιλος.
Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθε σε € 48.774 χιλ. από € 65.201
χιλ. το 2008 και € 70.923 χιλ. το 2007. Η μείωση του κόστους πωληθέντων ακολουθεί την
πτώση των πωλήσεων.
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης του Ομίλου για την τριετία διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

σε χιλ. €
Αμοιβές προσωπικού
Ενοίκια
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Αμοιβές τρίτων
Κοινόχρηστες δαπάνες
Παροχές τρίτων
Προβλέψεις
Έξοδα Μεταφορών
Λοιπά
Σύνολο

01.01-31.12.2007
2.510
747
518
367
371
200
30
163
4.907

01.01-31.12.2008
3.250
945
458
288
421
283
119
186
5.950

01.01-31.12.2009
3.488
1.308
660
243
135
517
122
206
250
6.928

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε € 6.928 χιλ. τη χρήση
2009, έναντι € 5.950 χιλ. τη χρήση 2008 και € 4.907 χιλ. τη χρήση 2007. Ως ποσοστό επί των
πωλήσεων ανήλθαν σε 11 % για το 2009 από 7 % για το 2008 και 6% για το 2007. Παρόλη
τη μείωση του κύκλου εργασιών παρατηρείται αύξηση των εξόδων διοίκησης κυρίως λόγω της
αύξησης του ενοικίων, τα έξοδα μεταφορών και τις παροχές τρίτων που αφορούν σε
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τηλεπικοινωνίες, φωτισμό και ύδρευση, επισκευές και συντηρήσεις και δαπάνες καθαριότητας.
Η προαναφερόμενη αύξηση των συγκεκριμένων εξόδων προέρχεται κυρίως από τη μητρική
Εταιρία και οφείλεται στη μετεγκατάστασή της.
Τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου για την τριετία διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

σε χιλ. €
Αμοιβές προσωπικού
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Παροχές τρίτων
Προβλέψεις
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδιών
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Αμοιβές τρίτων
Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων
Λοιπά
Σύνολο

01.01-31.12.2007
3.532
1.784
959
154
271
249
184
233
356
455
8.176

01.01-31.12.2008
3.790
1.498
1.027
101
306
266
219
324
396
490
8.417

01.01-31.12.2009
3.431
1.114
950
521
291
107
211
169
47
303
7.144

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε € 7.144 χιλ. για τη χρήση 2009, έναντι € 8.417 χιλ. τη χρήση
2008 και € 8.176 χιλ. τη χρήση 2007. Τα έξοδα διοίκησης κατά το 2009 σημείωσαν
ποσοστιαία μείωση ως προς την προηγούμενη χρήση της τάξεως του 15%, εν τούτοις ως
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών σημείωσαν άνοδο σε 12% από 10% που ήταν για τη
χρήση 2008. Κατά τη χρήση 2007, τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 9% στα ίδια περίπου
επίπεδα με τη χρήση 2008.
Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων διάθεσης για τη χρήση 2009 ήταν οι αμοιβές
προσωπικού,τα έξοδα προβολής και διαφήμισης και οι παροχές τρίτων που περιλαμβάνουν
δαπάνες αντίστοιχες με αυτές που προαναφέρθηκαν στα έξοδα διάθεσης και αφορούν στη
λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ομίλου.
Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου για την τριετία διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

σε χιλ. €
Συμμετοχή προμηθευτών σε
προωθητικές ενέργειες
Έσοδα από εγγυήσεις
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής
αγαθών
Έσοδα από προμήθειες
Έσοδα από εκποίηση παγίων
Λοιπά
Σύνολο

01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2009

545
711

801
491

47
553

290
198
131
86
1.960

266
150
74
137
1.919

280
18
38
274
1.210

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 1.210 χιλ. για τη χρήση 2009, έναντι € 1.919
χιλ. για τη χρήση 2008 και € 1.960 χιλ. για τη χρήση 2007. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
παρουσίασαν μείωση για τη χρήση 2009 έναντι του 2008 η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο
στη μείωση του κονδυλίου συμμετοχή προμηθευτών σε προωθητικές ενέργειες που αφορούν
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στην κάλυψη από τον προμηθευτή μέρους των εξόδων προβολής και διαφήμισης, ενώ
διατηρήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα για τις χρήσεις 2008 και 2007.
Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα του Ομίλου για την τριετία διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

σε χιλ. €
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Έκτακτες Ζημίες
Ζημίες από πώληση παγίων
Ζημίες από κλοπή εμπορευμάτων
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2009

13
30
64
3

1
6
36
1
25
31
100

6
13
179
27
225

111

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Λειτουργικά κέρδη
Τα Λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 139 χιλ. για τη χρήση 2009 έναντι € 2.947 χιλ. τη
χρήση 2008 και € 4.608 χιλ. τη χρήση 2007, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση η οποία
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των πωλήσεων.
Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων - εξόδων του Ομίλου για την τριετία έχει ως
εξής:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

σε χιλ. €
Πιστωτικοί τόκοι
Κέρδη από συν/κές διαφορές
Σύνολο

01.01-31.12.2007
28
250
279

01.01-31.12.2008
35
91
126

01.01-31.12.2009
60
18
78

01.01-31.12.2007
517
54
236
808
(529)

01.01-31.12.2008
796
81
158
1.034
(908)

01.01-31.12.2009
443
50
80
572
(495)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

σε χιλ. €
Χρεωστικοί τόκοι
Προμήθειες και τραπεζικά έξοδα
Ζημιές από συν/κές διαφορές
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 495 χιλ. για τη χρήση
2009, έναντι € 908 χιλ. για τη χρήση 2008, σημειώνοντας σημαντική μείωση κυρίως λόγω της
μείωσης των χρεωστικών τόκων, λόγω χαμηλότερου μέσου δανεισμού. Τη χρήση 2008 το
καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε σε σχέση με το 2007 αφενός λόγω της αύξησης
των χρεωστικών τόκων καθώς και της μείωσης των κερδών από συναλλαγματικές διαφορές.
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Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος του Ομίλου διαμορφώνεται ως εξής:
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

σε χιλ. €
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδ. από φορ. ελέγχους
Αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος
Φόρος αποθεματικού Ν3220/2003
Προσαυξήσεις φόρου
αποθεματικού Ν3220/2003
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο

01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2009

1.146
-

763
68

278
0

67

49

(135)

140

0

0

15

0

0

70
1.439

69
948

50
193

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Οι συντελεστές του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για τα έτη 2010 έως 2014
μειώνονται σταδιακά από 24% έως 20% αντίστοιχα.
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε
ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς,
παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και
οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό
κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 356
χιλ. έναντι κερδών ύψους € 2.040 χιλ. τη χρήση 2008 και κερδών ύψους € 4.079 χιλ. τη
χρήση 2007 και τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε
ζημίες ύψους € 549 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 1.092 χιλ. τη χρήση 2008 και κερδών ύψους
€ 2.641χιλ. τη χρήση 2007.
Η παραπάνω μεταβολή είναι αντίστοιχη της μείωσης των πωλήσεων της τελευταίας τριετίας
συνεπεία της κακής οικονομικής συγκυρίας.
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3.18.2.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων ισολογισμών χρήσεων 2007 - 2009
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία των ισολογισμών του Ομίλου για
τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2007, την 31.12.2008 και την 31.12.2009:
σε χιλ. €

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Λογισμικά προγράμματα
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού

3.012
112
511
1.659
5.294

3.069
128
462
1.673
5.332

5.818
188
597
1.566
8.169

Βραχυπρόθεσμο Ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού

29.142
10.469
412
1.236
41.259

22.204
8.565
468
1.049
32.286

14.933
4.749
617
569
20.869

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

46.553

37.619

29.038

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Ίδιες μετοχές
Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης θυγατρικών
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

3.027
6.038
1.019
0
0
(92)
6.381
16.373
72
16.445

3.027
6.038
1.019
(98)
54
(191)
5.366
15.214
23
15.238

3.027
6.038
1.035
(221)
107
(233)
3.949
13.702
60
13.763

927
0
40
967

1.046
5.000
28
6.074

1.073
4.000
17
5.091

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Μερίσματα πληρωτέα
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

13.532
13.392
547
2
1.667
29.141
30.108

10.580
3.878
304
6
1.539
16.307
22.381

4.152
4.701
0
6
1.325
10.184
15.275

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

46.553

37.619

29.038

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
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Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Ενσώματα Πάγια
Το υπόλοιπο των Ενσώματων Παγίων του Ομίλου την 31/12/2007, 31/12/2008 και
31/12/2009 διαμορφώθηκε ως εξής:
ENΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
σε χιλ. €
Αξία Κτήσης
1-Ιαν-07
Προσθήκες
Διαγραφές
Συναλλαγματικές διαφορές
Πωλήσεις
31-Δεκ-07
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31-Δεκ-07
Αναπόσβεστη Αξία
31-Δεκ-07
Αξία Κτήσης
1-Ιαν-08
Προσθήκες
Συναλλαγματικές διαφορές
Πωλήσεις
Μεταφορές
31-Δεκ-08
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31-Δεκ-08
Αναπόσβεστη Αξία
31-Δεκ-08
Αξία Κτήσης
1-Ιαν-09
Προσθήκες
Συναλλαγματικές διαφορές
Πωλήσεις
Μειώσεις-Διαγραφές
31-Δεκ-09
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31-Δεκ-09
Αναπόσβεστη Αξία
31-Δεκ-09

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
Σκεύη

Σύνολο

128
128

1.638
35
1.673

294
12
(7)
(7)
292

1.198
824
(6)
(617)
1.400

3.131
232
(4)
(12)
(11)
3.336

6.389
1.104
(11)
(24)
(628)
6.829

602

203

437

2.575

3.817

128

1.071

88

963

761

3.012

128
273
401

1.673
398
(180)
(273)
1.619

292
15
(5)
302

1.400
440
(17)
(450)
1.373

3.336
444
(9)
(130)
3.641

6.829
1.298
(31)
(760)
7.337

642

232

497

2.897

4.268

401

977

70

876

744

3.069

401
401

1.619
1.737
(6)
(204)
3.146

302
42
(2)
(42)
(28)
271

1.373
503
(6)
(238)
1.633

3.641
1.442
(9)
(79)
(1.269)
3.726

7.337
3.724
(17)
(365)
(1.502)
9.176

-

522

195

587

2.054

3.358

401

2.623

76

1.046

1.672

5.818

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Η αναπόσβεστη αξία ανήλθε σε € 5.818 χιλ. την 31/12/2009, έναντι € 3.069 χιλ. την
31/12/2008 και € 3.012 χιλ. την 31/12/2007. Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία χρήση η
αύξηση οφείλεται κυρίως σε επενδύσεις σε πάγια και εξοπλισμό που έγιναν λόγω της
μετεγκατάστασης της Εκδότριας στον Ασπρόπυργο.
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ανήλθε σε € 597 χιλ. κατά την
31/12/2009 έναντι € 462 χιλ. την 31/12/2008 και € 511 χιλ. την 31/12/2007. Το εν λόγω
υπόλοιπο το οποίο παρουσιάσθηκε ενισχυμένο κατά την τελευταία χρήση αφορά σε
φορολογικές ζημιές θυγατρικών, πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και λοιπές προβλέψεις.
Αποθέματα
Το υπόλοιπο των αποθεμάτων κατά την εξεταζόμενη τριετία διαμορφώθηκε ως εξής:

σε χιλ. €
Δίκυκλα
Προϊόντα θάλασσας
Ανταλλακτικά
Αξεσουάρ
Λιπαντικά
Λοιπά
Πρόβλεψη για βραδέως
κινούμενα αποθέματα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
31.12.2007
8.236
2.623
1.960
1.417
157
192
14.585

31.12.2008
5.812
3.877
1.918
1.670
153
312
13.743

31.12.2009
4.480
3.977
1.770
1.317
188
331
12.062

(30)

(35)

(108)

Αποθέματα μη εκτελωνισμένα

14.555
8.232

13.708
4.777

11.954
2.627

Εμπορεύματα καθ΄οδόν
Σύνολο

6.355
29.142

3.720
22.204

352
14.933

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Κατά την 31/12/2009 τα αποθέματα ανέρχονται σε € 14.933 χιλ. από € 22.204 χιλ. την
31/12/2008 και € 29.142 χιλ. την 31/12/2007 και εμφανίζονται μειωμένα λόγω της
εκτιμώμενης πτώσης της αγοράς εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής κατάστασης.
Εμπορικές Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων την 31/12 έκαστης χρήσεως αναλύεται ως
ακολούθως:

σε χιλ. €
Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών
Επιταγές εισπρακτέες:
- στο χαρτοφυλάκιο
- σε καθυστέρηση
Γραμμάτια εισπρακτέα:
- σε τράπεζες για είσπραξη
- σε καθυστέρηση
Επισφ. και επιδ. πελάτες
Προβλέψεις για επισφ. πελάτες
Μείον πρόβλεψη επισφ. απαιτ.
Σύνολο

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

3.847

4.133

2.598

6.305
329

4.004
495

1.952
220

738
11.219
(750)
10.469

18
738
9.388
(823)
8.565

11
252
60
(13)
5.079
(330)
4.749

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
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Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων την 31/12/2009 ανήλθε σε € 4.749 χιλ., έναντι €
8.565 χιλ. την 31/12/2008 και € 10.469 χιλ. την 31/12/2007. Η μείωση κατά 45% για τη
διετία 2008 – 2009 ακολουθεί την πορεία των πωλήσεων και είναι αποτέλεσμα των
αυξημένων εισπράξεων πελατών των προηγούμενων ετών.
Λοιπές Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων κατά την εξεταζόμενη τριετία αναλύεται ως ακολούθως:

σε χιλ. €
Προκαταβολές και πιστώσεις
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Ελληνικό Δημόσιο
Χρεωστικός ΦΠΑ
Δάνεια προσωπικού
Έξοδα επομένων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31.12.2007
53
21
237
6
7
88
412

31.12.2008
82
67
161
4
89
62
4

31.12.2009
41
95
403
0
4
73
-

468

617

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Το εν λόγω υπόλοιπο, όπως διαφαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα, ανήλθε σε € 617 χιλ. την
31/12/2009, έναντι € 468 χιλ. την 31/12/2008 και € 412 χιλ. την 31/12/2007. Η αύξηση κατά
32% τη διετία 2008 – 2009 προήλθε κυρίως από αυξημένες απαιτήσεις από το Ελληνικό
δημόσιο και αφορά σε απαίτηση για επιστροφή Φόρου Εισοδήματος και απαίτηση από
Τελωνείο για επιστροφή τέλους ταξινόμησης.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Το υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων για την 31/12 έκαστης χρήσεως της
εξεταζόμενης τριετίας αναλύεται ως εξής:
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
σε χιλ. €

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

87
1.149
1.236

169
880
1.049

43
527
569

Διαθέσιμα σε:
- Ευρώ
- Δολάριο (USD)
- Βουλγάρικο Leva (BNG)
- Ρουμάνικο Leu (RON)
Σύνολο

739
2
233
262
1.236

727
1
129
191
1.049

460
43
67
569

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
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Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Η εξέλιξη των δανειακών υποχρεώσεων υπολοίπου του εν λόγω λογαριασμού, κατά την
τελευταία τριετία, έχει ως ακολούθως:
σε χιλ. €
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά
δάνεια
Ομολογιακό δάνειο
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά
δάνεια
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά
δάνεια
Αλληλόχρεοι λογαριασμοί
Σύνολο Βραχ/σμων τραπεζ.
δανείων
Σύνολο

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

0

5.000

4.000

11.900

2.800

3.700

1.492

1.078

1.001

13.392

3.878

4.701

13.392

8.878

8.701

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007, 2008 και 2009, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου αφορά σε ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας 5
εκατ. ευρώ το οποίο σύναψε η Εταιρία στις 26 Αυγούστου 2008.
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Η εξέλιξη του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασμού, κατά την τελευταία τριετία, έχει ως
ακολούθως:
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

σε χιλ. €
Προμηθευτές
Γραμμάτια πληρωτέα και
υποσχετικές
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

31.12.2007
9.416
3.874

31.12.2008
6.651
3.625

31.12.2009
3.060
769

242
13.532

304
10.580

324
4.152

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού εμπορικές υποχρεώσεις την 31/12/2009 ανέρχεται σε € 4.152
χιλ., έναντι € 10.580 χιλ. την 31/12/2008 και € 13.532 χιλ. την 31/12/2007. Η σημαντική
μείωση του εν λόγω υπολοίπου για τη διετία 2008-2009 οφείλεται στη μείωση των επιμέρους
υπολοίπων προμηθευτών και γραμματίων πληρωτέων και υποσχετικών.
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Δεδουλευμένες και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Η εξέλιξη του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασμού, κατά την τελευταία τριετία, έχει ως
ακολούθως:
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
σε χιλ. €
31.12.2007
31.12.2008
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
264
318
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Αμοιβές Δ.Σ.
Κέρδη στο προσωπικό πληρωτέα
Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες σε επόμενη χρήση
Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα
Λοιπά
Σύνολο

31.12.2009
351

220
280
165

276
358
95

246
366
-

-

-

15

90
649
1.667

491
1.539

27
320
1.325

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Δεν υπάρχει εξ όσων γνωρίζει και μπορεί να εκτιμήσει η Εταιρία πολιτική ή παράγοντας
διοικητικού, φορολογικού, νομισματικού ή πολιτικού χαρακτήρα που επηρέασε ή ενδέχεται να
επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.
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3.18.2.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ταμειακών ροών Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για τις
χρήσεις 2007 - 2009
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου για τις χρήσεις 2007 - 2009 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

σε χιλ. €

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

(356)

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως προ φόρων συνεχιζόμενων
δραστηριοτήτων
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως προ φόρων

4.079

2.040

- Αποσβέσεις

702

677

871

- Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

122

130

336

- Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
- Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα
- Πρόβλεψη για διάθεση δωρεάν νετοχών σε μέλη
Διοίκησης
- Συναλλαγματικές διαφορές
- Αποτελ. Επενδυτικής δραστηριότητας

95

101

443

125

65

170

0

54

54

(14)

67

62

(100)

(38)

(15)

- Πιστωτικοί τόκοι

(28)

(35)

(60)

- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

571

876

492

- Αποθέματα

(5.245)

6.933

7.198

- Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

(1.506)

(14)

107

(182)

1.831

4.356

(50)

(57)

(196)

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(Αύξηση) σε :

- Εμπορικές απαιτήσεις
- Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
(Μείωση)/Αύξηση σε υποχρεώσεις (πλην τραπεζών):
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Εμπορικές υποχρεώσεις
- Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

(33)

(12)

(11)

(4.948)

(2.952)

(6.428)

315

(254)

(137)

Μείον:
- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(571)

(876)

(492)

(1.696)

(1.120)

(767)

14

(67)

(62)

- Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη επισφαλών πελατών

(103)

(29)

(935)

- Πραγματοποιηθείσα απαξίωση εμπορευμάτων

(135)

(60)

(97)

(37)

(11)

(309)

(8.625)

7.250

4.224

0

0

0

0

0

0

(1.131)

(1.391)

(3.864)

628

681
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28

35

60

0

0

0

(475)

(674)

(3.679)

- Καταβεβλημένοι φόροι
- Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές

- Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό
Σύνολο εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
- Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
- Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχών
- Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
- Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων
παγίων στοιχείων
-Τόκοι εισπραχθέντες
- Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση κεφαλαίου
θυγατρικών
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
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Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
- Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
- Εξοφλήσεις δανείων
- Μερίσματα πληρωθέντα
- Αγορά ιδίων μετοχών
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

26.312

30.433

17.285

(15.703)

(34.947)

(17.462)

(2.154)

(2.150)

(725)

0

(98)

(122)

8.455

(6.763)

(1.024)

(645)

(187)

(479)

1.881

1.236

1.049

1.236

1.049

569

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Σχολιασμός για την ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών των χρήσεων 2007-2009 γίνεται
στο κεφάλαιο «3,11 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» και πιο
συγκεκριμένα στην υποενότητα «Ρευστότητα».
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3.18.2.4 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές της Καθαρής Θέσης για τις χρήσεις 2007 - 2009
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά τις χρήσεις, 2007, 2008 και 2009:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 31.12.2009

σε χιλ. €
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 01.01.2007

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά

Συν.
διαφορές
ενοποίησης
θυγατρικών

3.027

6.038

1.415

50

Aποθεματικό
για διάθεση
δωρεάν
μετοχών σε
μέλη
διοίκησης

Αγορά
Ιδίων
μετοχών

Αποτελέσματα
εις νέον

0

0

5.539
2.623
(21)

- Αποτελέσματα περιόδου (1/1-31/12/2007)
- Απόκτηση δικ. Μειοψηφίας
- Συν. διαφορές ενοποίησης θυγατρικών

(142)

- Μεταφορά αποθεματικού ν. 3220/2003 σε κέρδη εις νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

16.068

63

16.131

2.623

18

2.641

(21)

(9)

Σύνολο

(30)

(142)

(142)

(2.155)

(2.155)

(2.155)

4

(5)

0

0

(400)

400

0

- Μερίσματα
- Μεταφορά σε αποθεματικά

Δικαιώματα
μειοψηφίας

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2007

3.027

6.038

1.019

(92)

0

0

6.381

16.373

72

16.445

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 01.01.2008

3.027

6.038

1.019

(92)

0

0

6.381

16.373

72

16.445

1.140

1.140

(49)

1.092

- Αποτέλεσμα χρήσης (1/1-31/12/2008)
- Λοιπά συνολικά εισοδήματα/έξοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

(99)
0

0

0

(99)

(99)
0

0

- Μερίσματα
- Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2008

1.041

(49)

993

(2.155)

(2.155)

0

(2.155)

54

- Αγορά ιδίων μετοχών

(98)
3.027

6.038

1.019

(191)

54

(98)

(99)

1.140

5.366

54

54

(98)

(98)

15.214

23

15.238

125

Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 01.01.2009

3.027

6.038

1.019

(191)

54

(98)

- Αποτέλεσμα χρήσης (1/1-31/12/2009)
- Λοιπά συνολικά εισοδήματα/έξοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

15.214

23

15.238

(540)

(540)

(9)

(549)

(42)
0

0

0

(42)

(42)
0

0

- Μερίσματα
- Απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας θυγατρικών
- Μεταφορά σε αποθεματικά

(540)

(582)

(821)

(821)

(56)

(56)

16

- Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης

54

- Αγορά ιδίων μετοχών
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2009

5.366

(122)
3.027

6.038

1.035

(233)

107

(221)

(42)
(9)
46

(10)

16

16

54

54

(122)
3.949

(591)
(821)

13.702

(122)
60

13.763

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2009 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το αθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Χρήση 2007
Η ενοποιημένη καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε € 16.445 χιλ. την 31.12.2007 από € 16.131 χιλ. την 31.12.2006, παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα
εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της περιόδου δόθηκε ως μέρισμα.
Χρήση 2008
Η ενοποιημένη καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε € 15.238 χιλ. την 31.12.2008 από € 16.445 χιλ. την 31.12.2007, παρουσιάζοντας μείωση η οποία οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην αυξημένη μερισματική πολιτική.
Χρήση 2009
Η ενοποιημένη καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε € 13.763 χιλ. την 31.12.2009 από € 15.238 χιλ. την 31.12.2008, παρουσιάζοντας μείωση η οποία οφείλεται
κατά κύριο λόγο στα αρνητικά αποτελέσματα της χρήσης και στην εκταμίευση των μερισμάτων της χρήσης 2008.
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3.18.2.5 Επεξηγηματικές πληροφορίες
Η Εταιρία έχει συντάξει εκθέσεις στις οποίες παρατίθενται σημειώσεις και πληροφορίες επί των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2007, 31.12.2008 και 31.12.2009, οι
οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του
Ν.3371/2005. Οι εν λόγω εκθέσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εκδότριας
http://www.yamaha-motor.gr/
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3.18.3 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
Περιόδου 1.1 – 30.09.2010
Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες
ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010 οι οποίες
έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή
λογιστή.
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
http://www.yamaha-motor.gr/

3.18.3.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων αποτελεσμάτων περιόδου 1.1 –
30.09.2010
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσματα του
Ομίλου για την περίοδο 1.1 – 30.09.2010:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

σε χιλ. €
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

1.130.09.2009

1.130.09.2010

53.065
(41.735)
11.330

37.769
(29.781)
7.988

Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα

879
(5.305)
(5.103)
(140)
1.661

998
(4.441)
(4.460)
(135)
(50)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων

62
(507)
1.217

49
(356)
(356)

(505)
712

(94)
(450)

735
(23)
712

(426)
(25)
(450)

(39)
673

(5)
(455)

697
(23)
673

(430)
(25)
(455)

0,1378
0,1370

0,0855
0,0847

Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά από φόρους
Αποδιδόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσα συμμετοχή

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά από φόρους
Αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής εταιρίας
Μη ελέγχουσα συμμετοχή

Βασικά Αποτελέσματα ανά μετοχή (€)
Απομειωμένα Αποτελέσματα ανά μετοχή (€)

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.09.2010 οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Πωλήσεις
Οι πωλήσεις του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2010 σημείωσαν κάμψη κατά 28,8% και
διαμορφώθηκαν σε € 37.769 χιλ. από € 53.065 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο λόγω της
μείωσης της ζήτησης των προϊόντων συνεπεία της κακής οικονομικής συγκυρίας.
Η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά δραστηριότητα και αντίστοιχα
η γεωγραφική κατανομή του για την εξεταζόμενη περίοδο παρουσιάζεται στην ενότητα
«Κυριότερες Δραστηριότητες - Αγορές».
Μικτό Κέρδος – Μικτό Περιθώριο Κέρδους – Κόστος Πωλήσεων
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε κατά την περίοδο του εννεαμήνου 2010 σε € 7.988 χιλ. από
€ 11.330 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο, παρουσιάζοντας στην τελευταία περίοδο
μείωση η οποία οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών. Σημειώνεται ότι το μικτό
περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα αφού διαμορφώθηκε σε 21,2% κατά την
περίοδο του εννεαμήνου 2010 από 21,4% κατά την περίοδο του εννεαμήνου 2009. Η
διατήρηση αυτή του μικτού περιθωρίου οφείλεται κυρίως στο γεγονός της αναλογικής
μείωσης του κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις λόγω μη σημαντικής διακύμανσης των τιμών
αγοράς των εμπορευμάτων από τον βασικό προμηθευτή.
Το κόστος πωληθέντων αφορά εξ ολοκλήρου το κόστος κτήσης των αποθεμάτων μειωμένο
κατά το κόστος των ιδιοχρησιμοποιούμενων εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, για μεν τα κυρίως
προϊόντα (δίκυκλα, εξωλέμβιοι κινητήρες κλπ), τα οποία λόγω των αριθμών πλαισίου έχουν
ταυτότητα, το κόστος κτήσης είναι μοναδικό ανά τεμάχιο και περιλαμβάνει το κόστος
εισαγωγής (cif τιμή συν δασμοί & τέλος ταξινόμησης συν αποταμιευτικά και έξοδα
εκτελωνισμού συν επιπλέον μεταφορικά εντός της επικράτειας). Για δε τα συμπληρωματικά
προϊόντα (ανταλλακτικά, αξεσουάρ, λιπαντικά και ελαστικά) προσδιορίζεται με τη μέθοδο του
μέσου κυλιόμενου κόστους την οποία χρησιμοποιεί ο Όμιλος. Το κόστος πωληθέντων του
Ομίλου για την περίοδο του εννεαμήνου 2010 ανήλθε σε € 29.781 χιλ. από € 41.735 χιλ. την
αντίστοιχη περισινή περίοδο αφού η μείωση του κόστους πωληθέντων ακολουθεί την πτώση
των πωλήσεων.
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης του Ομίλου για την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

σε χιλ. €
Αμοιβές προσωπικού
Ενοίκια
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Αμοιβές τρίτων
Κοινόχρηστες δαπάνες
Παροχές τρίτων
Προβλέψεις
Έξοδα Μεταφορών
Λοιπά
Σύνολο

1/1-30/9/2009

1/1-30/9/2010

2.642
1.036
492
228
172
346
41
175

2.156
810
534
375
24
312
38
34

173

158

5.305

4.441

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, που δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε € 4.441 χιλ. για την
περίοδο του εννεαμήνου 2010, έναντι € 5.305 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο. Ως
ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 11,8% από 10,0% αντίστοιχα. Η μείωση των εξόδων
διοίκησης οφείλεται κυρίως στη μείωση των ενοικίων δεδομένου ότι το πρώτο τετράμηνο του
2009 και μέχρι να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση της Εταιρίας στο καινούργιο κτίριο στον
Ασπρόπυργο, αναγκάστηκε να διατηρεί διπλούς αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης οφείλεται
στη μείωση των μεταφορικών εξόδων τα οποία πάλι εξαιτίας της μετεγκατάστασης ήταν
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αυξημένα το 2009. Τέλος σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον περιορισμό των αμοιβών
προσωπικού εξαιτίας απομάκρυνσης προσωπικού στο πλαίσιο περιορισμού του κόστους.
Τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου για την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

σε χιλ. €
Αμοιβές προσωπικού
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Παροχές τρίτων
Προβλέψεις
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδιών
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Αμοιβές τρίτων
Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων
Λοιπά
Σύνολο

1/1-30/9/2009

1/1-30/9/2010

2561
961
670
43
214
74
178
130
31
241

2341
544
704
94
210
77
171
80
37
202

5.103

4.460

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, που δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε € 4.460 χιλ. για την περίοδο του εννεαμήνου 2010, έναντι €
5.103 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο. Τα έξοδα διοίκησης κατά το εννεάμηνο του 2010
σημείωσε ποσοστιαία μείωση ως προς την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο της τάξεως του
12,6%, εν τούτοις ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών σημείωσαν άνοδο σε 11,8% από
9,6% που ήταν στο εννεάμηνο του 2009. Ειδικότερα στο πλαίσιο του περιορισμού των
δαπανών, μειώθηκαν σημαντικά τα έξοδα προβολής και διαφήμισης αλλά και οι αμοιβές
προσωπικού λογω της απομάκρυνσης προσωπικού.
Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου για την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν ως
εξής:
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

σε χιλ. €
Συμμετοχή προμηθευτών σε προωθητικές ενέργειες
Έσοδα από εγγυήσεις
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών
Έσοδα από προμήθειες
Έσοδα από εκποίηση παγίων
Λοιπά
Σύνολο

1/1-30/9/2009
0
371
160
36
35
277
879

1/1-30/9/2010
368
321
133
24
9
143
998

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, που δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 998 χιλ. για την περίοδο του εννεαμήνου 2010,
έναντι € 879 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
παρουσίασαν αύξηση κατά το εννεάμηνο του 2010 έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης
περιόδου η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κονδυλίου συμμετοχή
προμηθευτών σε προωθητικές ενέργειες που αφορούν στην κάλυψη από τον προμηθευτή
μέρους των εξόδων προβολής και διαφήμισης.Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο κονδύλι της
περσινής περιόδου ήταν μηδενικό λόγω της περιορισμένης διάθεσης νέων μοντέλλων και
εξ΄αυτού περιορισμένων αναγκών για προϊοντική διαφήμηση.
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Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα του Ομίλου για την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

σε χιλ. €
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Έκτακτες Ζημίες
Ζημίες από πώληση παγίων
Ζημίες από κλοπή εμπορευμάτων
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

1/1-30/9/2009

1/1-30/9/2010

3
0
10
0
116

0
0
29
0
104

11
140

2
135

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, που δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Λειτουργικά αποτελέσματα
Τα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους € 50 χιλ. για την περίοδο του
εννεαμήνου έναντι κερδών ύψους € 1.661 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο,
παρουσιάζοντας σημαντική μείωση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των
πωλήσεων, παρόλη την προσπάθεια περιορισμού των εξόδων που δεν στάθηκε ικανή να
αντισταθμίσει την πτώση του μεικτού κέρδους.
Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 306 χιλ. για την
περίοδο του εννεαμήνου, έναντι € 444 χιλ. την αντίστοιχη περισινή περίοδο, σημειώνοντας
μείωση κυρίως λόγω της μείωσης των χρεωστικών τόκων αφενός λόγω χαμηλότερου μέσου
δανεισμού ο οποίος ήταν μειωμένος εξαιτίας της μείωσης των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης
αλλά και αφεταίρου λόγω μειωμένων εκταμιευθέντων φόρων και μη πληρωμής μερισμάτων
(για τη χρήση 2009).
Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος του Ομίλου για την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώνεται ως εξής:
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

σε χιλ. €

1/1-30/9/2009

1/1-30/9/2010

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδ. από φορ. ελέγχους
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος αποθεματικού Ν3220/2003
Προσαυξήσεις φόρου αποθεματικού
Ν3220/2003
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010

432
0
28
0

36
0
(27)
0

0
45
0

0
38
47

Σύνολο

505

94

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, που δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι οι συντελεστές του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για τα έτη 2010
έως 2014 μειώνονται σταδιακά από 24% έως 20% αντίστοιχα.
Αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για την περίοδο του εννεαμήνου 2010 ανήλθαν σε
ζημίες ύψους € 356 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 1.217 χιλ. για την περίοδο του εννεαμήνου
2009 και τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου για την περίοδο του εννεαμήνου 2010
ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 450 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 712 χιλ. για την περίοδο του
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εννεαμήνου 2009. Η παραπάνω μεταβολή είναι απόρροια της μείωσης των πωλήσεων της
εξεταζόμενης περιόδου συνεπεία της κακής οικονομικής συγκυρίας.

3.18.3.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων ισολογισμών περιόδου
1.1 – 30.09.2010
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία Ισολογισμού σε ενοποιημένο επίπεδο
για την περίοδο που έληξε την 30.09.2010:
σε χιλ. €

31.12.2009

30.9.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Λογισμικά προγράμματα
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού

5.818
188
597
1.566
8.169

5.403
195
613
1.564
7.774

Βραχυπρόθεσμο Ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού

14.933
4.749
617
569
20.869

18.703
7.042
726
778
27.250

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

29.038

35.024

3.027
6.038
1.035
(221)

3.027
6.038
1.035
(246)

107
(233)
3.949
13.702
60
13.763

147
(238)
3.524
13.287
36
13.323

1.073
4.000
17
5.091

1.017
0
9
1.025

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμες δόσεις ομολογιακού δανείου
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Μερίσματα πληρωτέα
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

4.152
4.701
0
0
6
1.325
10.184
15.275

11.588
3.751
4.000
110
6
1.220
20.676
21.701

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

29.038

35.024

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Ίδιες μετοχές
Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη
διοίκησης
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης θυγατρικών
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο
Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.09.2010 οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Ενσώματα Πάγια
Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων οαγίων ανήλθε σε € 5.403 χιλ. την 30/9/2010 έναντι €
5.818 χιλ. την 31/12/2009. Οι αγορές ενσώματων παγίων είναι μειωμένες σχετικά με το
αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009 λόγω του ότι εντός της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την
30η Σεπτεμβρίου 2010 ο Όμιλος προχώρησε σε αγορές παγίων αξίας κτήσεως € 437 χιλ.
έναντι € 3.753 χιλ. που είχε διαθέσει το 2009 λόγω της μετεγκατάστασης της Εταιρίας στην
νέα μισθωμένη έδρα στον Ασπρόπυργο και τις ανάγκες της για βελτιώσεις στο κτίριο και για
καινούργιο εξοπλισμό, κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος, εντός
της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2010, εκποίησε πάγια ύψους € 213
χιλ. έναντι € 335 χιλ. που είχε εκποιήσει το 2009.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ανήλθε σε € 613 χιλ. την
30/9/2010 έναντι € 597 χιλ. κατά την 31/12/2009. Το εν λόγω υπόλοιπο το οποίο
παρουσιάσθηκε οριακά ενισχυμένο κατά την τελευταία περίοδο αφορά σε φορολογικές ζημιές
θυγατρικών, πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και λοιπές προβλέψεις.
Αποθέματα
Το υπόλοιπο των αποθεμάτων στις 30/9/2010 ανέρχεται σε € 18.703 χιλ. από € 14.933 χιλ.
στις 31/12/2009 και εμφανίζεται αυξημένο λόγω της εποχικότητας που χαρακτηρίζει το
σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου. Εξαιτίας αυτού γενικά το ύψος των αποθεμάτων
στο τέλος κάθε χρονιάς βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο σε σχέση με το ύψος στο τέλος του
εννεαμήνου.
Εμπορικές Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων στις 30/9/2010 ανήλθε σε € 7.042 χιλ., έναντι €
4.749 χιλ. στις 31/12/2009. Λόγω της εποχικότητας που χαρακτηρίζει το σύνολο της
δραστηριότητας του Ομίλου και με την ισχύουσα πολιτική πωλήσεων (μεσοσταθμικά είσπραξη
στις 63 μέρες), στις ενδιάμεσες περιόδους το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων πάντα
εμφανίζεται αυξημένο σε σύγκριση με το υπόλοιπο τέλους χρήσεως, οπότε έχει εισπραχθεί το
μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων.
Λοιπές Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων ανήλθε σε € 726 χιλ. στις 30/9/2010, έναντι € 617 χιλ.
στις 31/12/2009. Η αύξηση κατά 17,7% προήλθε κυρίως από αυξημένες απαιτήσεις από το
Ελληνικό δημόσιο και αφορά σε απαίτηση για επιστροφή Φόρου Εισοδήματος και απαίτηση
από Τελωνείο για επιστροφή τέλους ταξινόμησης καθώς και παρακρατουμένων φόρων
εισοδήματος 4% & 8% από πώληση εμπορευμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο, που με βάση τη
φορολογική νομοθεσία συμψηφίζονται στο τέλος της χρονιάς με τον οφειλόμενο φόρο
εισοδήματος .
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Το υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων για την εξεταζόμενη περίοδο
αναλύεται ως εξής:
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
σε χιλ. €
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο
Διαθέσιμα σε:
- Ευρώ
- Δολάριο (USD)
- Βουλγάρικο Leva (BNG)
- Ρουμάνικο Leu (RON)
Σύνολο

31.12.2009
43
527
569

30.9.2010
126
652
778

460
0
43
67
569

445
0
222
110
778
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Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει
Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις περιόδου
01/01-30/09/2010 που έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Η εξέλιξη των δανειακών υποχρεώσεων υπολοίπου του εν λόγω λογαριασμού, κατά την
εξεταζόμενη περίοδο, έχει ως ακολούθως:
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
σε χιλ. €
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Ομολογιακό δάνειο
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια

31.12.2009

30.9.2010

4.000

0

3.700

1.400

Σύνολο Βραχ/σμων τραπεζ. δανείων

0
1.001
4.701

4.000
2.351
7.751

Σύνολο

8.701

7.751

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμες δόσεις ομολογιακού δανείου
Αλληλόχρεοι λογαριασμοί

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει
Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις περιόδου
01/01-30/09/2010 που έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι υπόλοιπο ύψους € 4.000 χιλ. που αφορά σε ομολογιακό δάνειο ονομαστικής
αξίας 5 εκατ. ευρώ το οποίο σύναψε η Εταιρία στις 26 Αυγούστου 2008 ενώ απεικονίζεται στα
μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια στις 31/12/2009, στις 30/9/2010 έχει μεταφερθεί στα
βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια και πιο συγκεκριμένα στο λογαριασμό βραχυπρόθεσμες
δόσεις ομολογιακού δανείου δεδομένου ότι λήγει εντός δωδεκαμήνου. Η αποπληρωμή του θα
γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του έτους 2011.
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού εμπορικές υποχρεώσεις στις 30/9/2010 ανέρχεται σε € 11.588
χιλ. έναντι € 4.152 χιλ. στις 31/12/2009. Η αύξηση του εν λόγω υπολοίπου οφείλεται στη
αύξηση των επιμέρους υπολοίπων προμηθευτών και γραμματίων πληρωτέων και υποσχετικών
λόγω της εποχικότητας που χαρακτηρίζει το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου. Εξαιτίας
αυτού γενικά το ύψος των εμπορικών υποχρεώσεων στο τέλος κάθε χρήσης είναι ιδιαίτερα
χαμηλό.
Δεδουλευμένες και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού στις 30/9/2010 ανέρχεται σε € 1.220 χιλ. έναντι €
1.325 χιλ. στις 31/12/2009 και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποχρεώσεις από φόρους-τέλη,
ασφαλιστικούς οργανισμούς, οφειλόμενες αμοιβές μελών ΔΣ και δεδουλευμένα έξοδα χρήσης
ή περιόδου.
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3.18.3.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ταμειακών ροών περιόδου 1.1 –
30.09.2010
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου για την περίοδο 1.1 – 30.09.2010 αναλύονται στον κάτωθι
πίνακα:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

1.1-30.09.2009

1.1-30.09.2010

1.217
670
106
39
103
40
57
(29)
(54)
441

(356)
704
247
55
109
40
16
(21)
(16)
307

2.743
40
(1.538)
84

(3.879)
2
(2.351)
(107)

(10)
(1.639)
18

(9)
7.436
(126)

(359)
(513)
(57)
(97)
(170)
1.092

(258)
(16)
(292)
1.485

Επενδυτικές Δραστηριότητες
- Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
- Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
- Τόκοι εισπραχθέντες
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστ/τες (β)

(3.753)
97
54
(3.601)

(437)
121
16
(300)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
- Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
- Εξοφλήσεις δανείων
- Μερίσματα πληρωθέντα
- Αγορά ιδίων μετοχών
-Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)

15.837
(12.146)
(723)
(119)
2.848

7.856
(8.808)
(25)
(977)

338

209

1.049
1.387

569
778

σε χιλ. €

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου προ φόρων
- Αποσβέσεις
- Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
- Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
- Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα
- Πρόβλεψη για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη Διοίκησης
- Συναλλαγματικές διαφορές
- Αποτελ.(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστ/τας
- Πιστωτικοί τόκοι
- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές
Δραστηριότητες
Μείωση / (Αύξηση) σε:
- Αποθέματα
- Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
- Εμπορικές απαιτήσεις
- Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
(Μείωση) / Αύξηση σε υποχρεώσεις (πλην τραπεζών):
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Εμπορικές υποχρεώσεις
- Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μείον:
- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
- Καταβεβλημένοι φόροι
- Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές
- Πραγματοποιηθείσα απαξίωση εμπορευμάτων
- Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστ/τες (α)

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

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.09.2010 οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Σχολιασμός για την ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών του εννεαμήνου 2010 γίνεται στο
κεφάλαιο «3.11 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» και πιο
συγκεκριμένα στην υποενότητα «Ρευστότητα».
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3.18.3.4 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές της Καθαρής Θέσης της περιόδου 1.1 – 30.09.2009
Η ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1.1 – 30.09.20010 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

σε χιλ. €

Μετοχικό
κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1/1/2009
Aποτέλεσμα περιόδου

3.027

Διαφορά υπέρ
το άρτιο
6.038

Αποθεματικά
1.019

Συν.
διαφορές
ενοποίησης
θυγατρικών

Αποθεματικό
για διάθεση
δωρεάν
μετοχών σε
μέλη
διοίκησης

Αγορά
Ιδίων
Μετοχών

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

(191)

54

(98)

5.366
735

(1/1-30/09/2009)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα)

(39)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

(39)

Μερίσματα
Μεταφορά σε αποθεματικά

15.214

23

15.238

735

-23

712

-23

673

(39)
697

(821)

(821)

40

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

735

16

Αποθεμ. για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης

Μη
ελέγχουσα
συμμετοχή

(119)

-39
-821

16

16

40

40

(119)

(119)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 30/9/2009

3.027

6.038

1.035

(230)

94

(218)

5.281

15.027

15.027

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1/1/2010
Αποτέλεσμα περιόδου (1/1 – 30/09/2010)

3.027

6.038

1.035

(233)

107

(221)

3.949

13.702

60

13.763

(426)

(426)

(25)

(450)

(25)

(455)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα)

(5)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

(5)

Αποθεμ. για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης

(426)
40

Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 30/9/2010

(5)

(25)
3.027

6.038

1.035

(238)

147

(246)

3.524

(430)

(5)

40

40

(25)

(25)

13.287

36

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1-30.09.2010 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή.

Η ενοποιημένη καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε € 13.323 χιλ. στις 30.9.2010 από € 13.763 χιλ. στην αρχή του ιδίου έτους. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται
κατά κύριο λόγο στα αρνητικά αποτελέσματα περιόδου ύψους € 426 χιλ.. Η ενοποιημένη καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε € 13.763 χιλ. την 1.1.2010 από €
15.238 χιλ. την 1.1.2009, παρουσιάζοντας μείωση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στα αρνητικά αποτελέσματα της χρήσης και στην εκταμίευση των
μερισμάτων της χρήσης 2008.

137

13.323

3.19 Μερισματική Πολιτική
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρίας, και με την επιφύλαξη
του άρθρου 44(α) του κ.ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται με τον
ακόλουθο τρόπο:
α. προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως
ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των
καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν
αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η
υποχρέωση επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, ελαττωθεί το αποθεματικό κάτω από το
όριο αυτό.
β. ακολουθεί η διάθεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 ποσού για την
καταβολή του μερίσματος, ήτοι του 35% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του
ποσού για το τακτικό αποθεματικό και τυχόν κερδών που προέρχονται από την εκποίηση
μετοχών κατεχομένων τουλάχιστον από δεκαετίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το
20% του καταβλημένου κεφαλαίου θυγατρικής εταιρίας και των καθαρών κερδών από
αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία τους. Κατά την τακτική γενική
συνέλευση, πλειοψηφία μετόχων που αντιπροσωπεύει 65% του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου μπορεί να λάβει την απόφαση να διανείμει μέρισμα μικρότερο του τεθέντος
κατώτατου ορίου σύμφωνα με τον α.ν. 148/1967. Σε αυτήν την περίπτωση, το μη
διανεμηθέν μέρισμα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ειδικό αποθεματικό το οποίο, εντός
τεσσάρων ετών από το χρόνο σχηματισμού του, πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί με την έκδοση
νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Επίσης, πλειοψηφία
που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας μπορεί να ψηφίσει υπέρ της διανομής μερίσματος μικρότερου του εκ του ανωτέρω
νόμου κατωτάτου ορίου ή της μη διανομής μερίσματος χωρίς να μεταφερθούν τα σχετικά
ποσά σε ειδικό αποθεματικό προς κεφαλαιοποίηση.
Το ποσό του μερίσματος πρέπει να καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από
την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα η αξίωση του μετόχου για το
μέρισμα παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας υπέρ του Ελληνικού 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.
γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ποσό των κερδών.
Επίσης, μπορεί να καταβληθεί προμέρισμα εφόσον δημοσιευτούν ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη διανομή του προμερίσματος
και υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που καταβάλλεται ως προμέρισμα δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 50,0% των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η μερισματική πολιτική της Εταιρίας κατά την περίοδο 2007 - 2009 ήταν η ακόλουθη:
(σε χιλ ευρώ)
Καθαρά Κέρδη
Συνολικό Μέρισμα

% επί των Καθαρών Κερδών
Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης
Μέρισμα ανά μετοχή (σε €)

31.12.2007
2.641
2.155

31.12.2008
1.092
820

31.12.2009
(549)
-

82%

75%

-

5.130.000
0,42

5.130.000
0,16

5.130.000
-

Πηγή: Επεξεργασία την Εταιρία στοιχείων μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
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Σημείωση: Ο αριθμός των μετοχών με τον οποίο υπολογίζονται το μέρισμα ανά μετοχή είναι ο ονομαστικός αριθμός
μετοχών.

Λόγω της μη επίτευξης κερδών, κατά την χρήση 2009, η από 23.04.2010 Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος.
3.20 Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν υπήρξαν κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών
που προηγείται από την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, διοικητικές, δικαστικές
ή διαιτητικές διαδικασίες, περιλαμβάνοντας διαδικασίες που εκκρεμούν ή που ενδέχεται να
κινηθούν εναντίον της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ή άλλης εταιρίας του Ομίλου και έχουν περιέλθει σε
γνώση της, οι οποίες να είχαν προσφάτως (κατά την προαναφερόμενη περίοδο) ή να μπορούν
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ή/και του Ομίλου της.
3.21 Σημαντικές αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρίας
Η Διοίκηση του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική
αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή την εμπορική θέση του Ομίλου από την ημερομηνία
σύνταξης της τελευταίας δημοσιευμένης ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της
30.09.2010 έως σήμερα πλην των κάτωθι:
Στις 26 Οκτωβρίου συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τα εξής:
 Ακύρωση 130.000 ιδίων μετοχών με ταυτόχρονη μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων
 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 3.835.000 ευρώ με
καταβολή μετρητών και έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των παλαιών μετόχων.
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3.22 Πρόσθετες Πληροφορίες

3.22.1 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, την 31.12.2009 ανήρχετο σε €
3.026.700,00, διαιρούμενο σε 5.130.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 0,59 εκάστη.
Με την από 26.10.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των εβδομήντα έξι
χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 76.700) με διαγραφή εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ιδίων
μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,59) της
καθεμίας.
Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια
εννιακόσια πενήντα χιλιάδες (2.950.000) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000)
μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,59) της καθεμίας.
Με την από 26.10.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.835.000 Ευρώ με
καταβολή μετρητών και έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας 0,59 Ευρώ η κάθε μία.
Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παρούσα αύξηση, σε περίπτωση
πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέρχεται σε € 6.785.000, διαιρούμενο σε 11.500.000 κοινές,
άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,59 εκάστη.

3.22.2 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου
Σημειώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά
την περίοδο που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ήτοι από 1η Ιανουαρίου
2007 μέχρι την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Οκτωβρίου 2010 που αποφάσισε την
διαγραφή των 130.000 ιδίων μετοχών και την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

3.22.3 Ιδρυτική πράξη και Καταστατικό

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρίας, η Εταιρία έχει σκοπό:
1. Σκοπός της εταιρίας είναι :
α. Η για δικό της ή τρίτων λογαριασμό ή μέσω τρίτων εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή,
επανεξαγωγή, διαμετακόμιση και εμπορία :
αα. παντός είδους οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των διτρόχων μηχανών, καθώς και
μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής
ενέργειας κ.λ.π.), καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή.
ββ. παντός είδους προϊόντος που τελεί άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με τη χρήση και
λειτουργία των παραπάνω (περ. αα) αναφερομένων ειδών, όπως ενδεικτικά, ανταλλακτικών,
εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών.
β. Η συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση των παραπάνω οχημάτων, διτρόχων μηχανών,
μηχανημάτων, μηχανών, κινητήρων, φουσκωτών και σκαφών αναψυχής.
γ. Η έκδοση περιοδικού εντύπου ή και ηλεκτρονικού με ενημερωτικό και διαφημιστικό
χαρακτήρα.
δ. Η παροχή οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών και λοιπών διαχειριστικών υπηρεσιών
προς συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του κ.ν.
2190/1920.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :
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α. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να
συμμετέχει στο Κεφάλαιο ή τη Διοίκηση Εταιρίας οποιασδήποτε μορφής, καθώς και
κοινοπραξίας, ελληνικής ή αλλοδαπής.
β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
γ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
δ. Να ενεργεί χρηματοπιστωτικές εργασίες.
ε. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη
του σκοπού της.
Το Καταστατικό της Εταιρίας αναφορικά στις διατάξεις τις σχετικές με τη σύγκληση και την
παράσταση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων επαναλαμβάνει τον κ.ν. 2190/1920 όπως
ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το ν. 3884/2010, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τη
δημοσίευσή του την 24.09.2010. Οι διατάξεις του ν. 3884/2010 εφαρμόζονται σε γενικές
συνελεύσεις της Εταιρίας οι οποίες συγκαλούνται για πρώτη φορά μετά την 24.09.2010.
Η σύγκληση, συνεδρίαση, το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, οι αρμοδιότητες
(αποκλειστικές και μη) της Γενικής Συνέλευσης και οι απαιτούμενες απαρτίες και πλειοψηφίες
των συνεδριάσεων αυτής περιγράφονται στα άρθρα 9 έως 18 του ισχύοντος καταστατικού
της Εταιρίας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3884/2010 για τις γενικές συνελεύσεις της
Εταιρίας οι οποίες συγκαλούνται για πρώτη φορά μετά την 24.09.2010, καθώς οι διατάξεις του
νόμου εφαρμόζονται από το χρόνο θέσης αυτού σε ισχύ, ανεξάρτητα με το εάν η Εταιρία
προέβη σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού της ή όχι.
Οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων με πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου συνέρχονται
τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και κατά το πρώτο εξάμηνο
από την λήξη εκάστης εταιρικής χρήσεως και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από
το νόμο ή από το καταστατικό. Ειδικά επί εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήριο
που εδρεύουν στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια
του Δήμου που βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να
συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όταν αυτό κρίνει σκόπιμο. Η πρόσκληση πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και 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/ και εξ αποστάσεως. Ειδικά οι προσκλήσεις των Γενικών
Συνελεύσεων της Εταιρίας οι οποίες θα συγκληθούν για πρώτη φορά μετά την 24.09.2010,
πρέπει να περιλαμβάνουν το πρόσθετο περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο 3 του
ν.3884/2010 ήτοι πληροφορίες για τα δικαιώματα μειοψηφίας του άρθρου 39 κ.ν. 2190/1920,
για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τις διαδικασίες για άσκηση
δικαιώματος ψήφου εξ αποστάσεως, καθορισμό της ημερομηνίας καταγραφής και αναφορά
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του τόπου όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παρ. 3
του άρθρου 27 κ.ν. 2190/1920.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν
την ημερομηνία η οποία έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της στο ΦΕΚ, στον ημερήσιο πολιτικό
τύπο, στον ημερήσιο οικονομικό τύπο καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή
εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή
της έδρας της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή σε μία από τις
εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Σε περίπτωση
επαναληπτικής γενικής συνέλευσης επαναλαμβάνονται οι παραπάνω διατυπώσεις δέκα
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίασή της. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων
που προβλέπονται από το νόμο, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την
προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα
συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
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Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος της Εταιρίας. Η
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του
δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα
πώλησης και μεταβίβασης αυτών. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει
είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ο διορισμός και η ανάκληση του
αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν
τη συνεδρίαση. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής
έγγραφης βεβαίωσης του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας ή
εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω
φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας
πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η
σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα
πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι
υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται
κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής
Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε
σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα
πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν τήρησαν την παραπάνω διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική
συνέλευση μόνο εφόσον λάβουν ειδική άδεια τη Γενική Συνέλευση.
Δέκα ημέρες πριν την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης η Εταιρία οφείλει να θέτει
στη διάθεση των μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του
διοικητικού της συμβουλίου και των ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της
ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν
το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δε
συντελεσθεί αυτή η απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου
εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και έχοντας
προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η
επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των
θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο
τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
Εξαιρετικά και προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της
Εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 ή την αύξηση που γίνεται με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν
γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, σε μεταβολή του τρόπου
διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της
διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο
για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν.
2190/1920 ή για την έκδοση ομολογιακού δανείου η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελείται η εν λόγω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική
συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση προ
δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών (εφόσον στην αρχική πρόσκληση δεν έχει ορισθεί ήδη
τόπος και χρόνος της επαναληπτικής αυτής συνεδρίασης), η οποία βρίσκεται σε απαρτία και
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συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται
κατ’ αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δε
συντελείται και η εν λόγω απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα
ανωτέρω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής
ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ’ αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρούσας
παραγράφου λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτικές) με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει διατάξεις σχετικές με τη μεταβολή του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας οι οποίες να είναι αυστηρότερες από την ισχύουσα νομοθεσία ή
διατάξεις των οποίων η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει
αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας.
 απαιτεί απλή απαρτία και πλειοψηφία για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε
ανώνυμες και αντίστροφα,
 προβλέπει κατά κανόνα φανερή ψηφοφορία, με εξαίρεση την περίπτωση προσωπικών
ζητημάτων,
 προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων (με την επιφύλαξη
ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι απαιτούμενες από το νόμο αποφάσεις του Υπουργείου
Ανάπτυξης που θα προβλέπουν τις λεπτομέρειες και προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών των
δυνατοτήτων).
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν καθορίζει όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε
συμμετοχή πρέπει να δημοσιοποιείται.
Δεν υφίστανται στο καταστατικό δικαιώματα, περιορισμοί και προνόμια που συνδέονται με τις
μετοχές της Εταιρίας πέραν αυτών που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων βλ. κατωτέρω ενότητα «Δικαιώματα Μετόχων» και
αναφορικά με τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας,
βλ. ανωτέρω ενότητα «Διοικητικό Συμβούλιο» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
3.23 Έγγραφα μέσω παραπομπής








Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για τη χρήση 2007 είναι, μαζί με την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου
διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου και στην
ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www. yamaha-motor.gr/
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για τη χρήση 2008 είναι, μαζί με την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου
διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου και στην
ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www. yamaha-motor.gr/
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για τη χρήση 2009 είναι, μαζί με την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου
διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου και στην
ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www. yamaha-motor.gr/
Οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.09.2010
είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου και στην
ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www. yamaha-motor.gr/

Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των πληροφοριών που είναι
διαθέσιμες στις συγκεκριμένες διευθύνσεις δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
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3.24 Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα
βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Θέση
Κύριλλος, Δήμος Ασπροπύργου:






Το καταστατικό της Εταιρίας.
Το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ της 26.10.2010 που
αποφάσισε την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών για τις χρήσεις που έληξαν την
31.12.2008 και την 31.12.2009.
Το από 27.10.2010 Έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή (Δικηγορική Εταιρία Δρακόπουλος &
Βασαλάκης).
Η Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η Έκθεση
Επισκόπησης για τη δήλωση της Εταιρίας περί της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης της
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
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4.
4.1

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης

Αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας και του Ομίλου, η Διοίκηση της
Εταιρίας δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης, για τους επόμενους δώδεκα
(12) μήνες, επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του Ομίλου.
4.2

Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του
Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρία, παρουσιάζονται η
κεφαλαιακή διάθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου σύμφωνα με τα
στοιχεία των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού της
30.09.2010.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου την 30.09.2010 αναλύεται ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

ποσά σε χιλ €

30.09.2010

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια με Εγγυήσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια με Εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (α)

7.751
7.751

Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια με Εγγυήσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια με Εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (β)

0

Σύνολο υποχρεώσεων (γ) = (α) + (β)
Ίδια Κεφάλαια Ομίλου (1)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά Αποθεματικά
Αποθεματικά από μετατροπή ισολογισμών σε ξένο νόμισμα
Αποθεματικό Εύλογης Αξίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εκτός αποτελεσμάτων εις νέο) (δ)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εκτός αποτελεσμάτων εις νέο) και Δανειακών
Υποχρεώσεων (ε) = (γ) + (δ)

(1) Στον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου, ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται το υπόλοιπο
του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον»

7.751
3.027
6.038
936
-238
9.763
17.514

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») και οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν
την 30.09.2010 σε € 17.514 χιλ. από το οποίο ποσό ύψους € 7.751 χιλ. αφορά σε
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι εκ του συνόλου των
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων, ποσό ύψους € 4.000 χιλ. αφορά σε
βραχυπρόθεσμo μέρος μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων και ειδικότερα στο
ομολογιακό δάνειο που έχει συνάψει η Εταιρία (βλ. κεφ. Σημαντικές Πιστωτικές – Δανειακές
Συμβάσεις).
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Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του
Ομίλου την 30.09.2010:
ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

(ποσά σε χιλ. €)
I. Ταμείο
II. Καταθέσεις Όψεως
III. Εμπορεύσιμα Χρεόγραφα

30.09.2010
126
652
0

IV. Ρευστότητα (IV= I + II + III)

778

V. Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

7.768

VI. Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
VII. Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων
VIII. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
IX.
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμων
Χρηματ/κών
Υποχρεώσεων
(IX=VI+VII+VIII)

3.751
4.000
12.924
20.676

X. Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρέος (X=IX-V-IV)

12.129

XI. Μακροπρόθεσμα δάνεια
XII. Λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

0
9

XIII. Μακροπρόθεσμο χρέος (XIII=XI+XII)

9

XIV. Καθαρό Συνολικό Χρηματοοικονομικό Χρέος (XIV=X+XIII)

12.138

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

Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 30.09.2010 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων υπολειπόταν της ρευστότητας και των βραχυπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων του Ομίλου κατά € 12.129 χιλ.. Δεδομένου του
μακροπρόθεσμου χρέους του Ομίλου, την 30.09.2010 το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος
του Ομίλου ανερχόταν σε € 12.138 χιλ..
Στον ανωτέρω πίνακα οι Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του Ομίλου της
30.09.2010 συμπεριλαμβάνουν τις “Εμπορικές απαιτήσεις” και τις “Λοιπές” με τα αντίστοιχα
ποσά όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της περιόδου 01.01-30.09.2010.
Επίσης, στον ανωτέρω πίνακα οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου της
30.09.2010 συμπεριλαμβάνουν τις “Εμπορικές υποχρεώσεις”, τους “Φόρους Eισοδήματος
Πληρωτέους”, τα “Μερίσματα πληρωτέα” και τις “Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις” με τα αντίστοιχα ποσά όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.09.2010.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι μετά την 30.09.2010 δεν έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή
στην Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου,
όπως αυτό απεικονίστηκε στους παραπάνω πίνακες.
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4.3

Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων

Σύμφωνα με την από 4.10.2010 Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της 26.10.2010, 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 προτεινόμενη
αύξηση θα διατεθούν άμεσα για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας».
Ειδικότερα τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της
τελικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:
Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού
Έξοδα αυξήσεως
Σύνολο Κεφαλαίων από ΑΜΚ

(ποσά σε χιλ. €)
3.715
185
3.900

Η Εταιρία με την άντληση των κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα
αποπληρώσει μέρος του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού της δανεισμού. Η σειρά της
αποπληρωμής θα είναι με γνώμονα το κόστος δανεισμού ανά τράπεζα και κατηγορία
βραχυπρόθεσμου δανείου. Την 31.10.2010 το υπόλοιπο των βραχυπροθέσμων δανείων, εκτός
του ομολογιακού, ανήλθε σε € 4.137 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 620 χιλ. είναι με την Alpha
Bank.
Σε περίπτωση που τα αντληθέντα κεφάλαια είναι χαμηλότερα των € 3.900 χιλ., θα μειωθεί το
ποσό που θα διατεθεί για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού.
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 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.
4.4

Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.10.2010 της Εταιρίας. αποφάσισε, μεταξύ
άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 3.835.000 με
καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων της με αναλογία 13 νέες
μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας € 0,59
εκάστη.
Το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 24.11.2010 συνεδρίαση του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.10.2010, αποφάσισε τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης
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των Νέων Μετοχών σε € 0,60 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 έως το ποσό των € 3.900
χιλ. Από το ποσό αυτό, ποσό €65.000 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 Άϋλων
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 από την ημερομηνία της παρούσης
Γενικής Συνέλευσης επίσης 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. Την πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης που θα αναλογούν στις ίδιες μετοχές που θα
κατέχει η Εταιρία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σε ένα ή
περισσότερα τρίτα πρόσωπα που δεν θα ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρίας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας έχει εξουσιοδοτηθεί όπως με απόφασή του, σε μεταγενέστερη
ημερομηνία από την ημερομηνία της παρούσας, καθορίσει τον τρόπο και τις τεχνικές και
διαδικαστικές λεπτομέρειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω διάθεση. Το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε τη χρηματιστηριακή μεταβίβαση των ως άνω δικαιωμάτων
προτίμησης. Εφόσον διατεθούν δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στις ίδιες μετοχές η
Εταιρία θα προβεί στις απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία ανακοινώσεις.
4. Οι υπό 1 (i) και 1 (ii) κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για
τυχόν αδιάθετες μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Κάθε
δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα
προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι το διπλάσιο των Νέων Μετοχών
που του αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. (βλ. ενότητα «Δικαίωμα
Προεγγραφής» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των
δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό
Συμβούλιο όπως, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8 του Κ.Ν. 2190/1920, διαθέσει
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αυτές κατά ελεύθερη κρίση, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το
ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με τα άρθρα 13 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει
(δυνατότητα μερικής κάλυψης). Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. της Εταιρίας στην από 24.11.2010
συνεδρίαση του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.10.2010,
αποφάσισε τον τρόπο προεγγραφής ο οποίος περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.6.3. «Δικαίωμα
προεγγραφής» του παρόντος ενημερωτικού δελτίου.
Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (1)
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ:
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
σε αναλογία 13 νέες για κάθε 10 παλαιές
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
Ονομαστική Αξία Μετοχής
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

5.000.000

6.500.000
11.500.000
€ 0,59
€ 0,60
€ 3.900.000

(1) Σημειώνεται ότι στις 31.12.2009 ο αριθμός των νετοχών ανερχόταν σε 5.130.000.
Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 26.10.2010 ακυρώθηκαν
130.000 ίδιες μετοχές. Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά την εν λόγω
ακύρωση διαμορφώθηκε σε 5.000.000
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.
Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα
από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης έτους 2010.

Η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί με την από Κ2-10441/12.11.2010 απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 12.11.2010.
Η Διοίκηση της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη
σύγκληση και διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.10.2010, 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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4.5

Δήλωση Βασικών Μετόχων

Οι κύριοι μέτοχοι κ.κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Αικατερίνη Κυριακοπούλου και Φλώρα Μαρία
Κυριακοπούλου δήλωσαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.10.2010 την πρόθεσή
τους να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης, που τους αναλογούν για τη συμμετοχή τους
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που θα αποφασίσει η έκτακτη ΓΣ της 2610-2010 ή τυχόν μετ’ αναβολή ΓΣ και με τον τρόπο αυτό να διατηρήσουν το ποσοστό
συμμετοχής που κατέχουν σήμερα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έως την ολοκλήρωση
της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ και για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Επισημαίνεται ότι ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ο οποίος κατέχει άμεσα ποσοστό 14,42%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δήλωσε προς την Εταιρεία α) την πρόθεσή του να
συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας το σύνολο των
δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν και β) την επιθυμία του, ασκώντας το δικαίωμα
προεγγραφής, να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των αναλογουσών σε αυτόν, μετοχές που
τυχόν μείνουν αδιάθετες, αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετοχών,
εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβεί στην κατανομή αυτή. Πέραν των
ανωτέρω με νεότερη επιστολή του ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος διευκρίνισε προς την
Εταιρεία στο πλαίσιο της υπό στοιχείο β) ανωτέρω δηλώσεώς του, ότι θα ασκήσει το δικαίωμα
προεγγραφής για 778.466 μετοχές, που δεν του αναλογούν. Στην περίπτωση αυτή ο κ.
Οδυσσέας Κυριακόπουλος θα κατέχει άμεσα μετοχές που αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο ποσοστό
στο 24,37% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η κα. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 13,94%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δήλωσε προς την Εταιρεία α) την πρόθεσή της να
συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας το σύνολο των
δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν και β) την επιθυμία της, ασκώντας το δικαίωμα
προεγγραφής, να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των αναλογουσών σε αυτήν, μετοχές που
τυχόν μείνουν αδιάθετες, αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετοχών,
εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβεί στην κατανομή αυτή. Πέραν των
ανωτέρω με νεότερη επιστολή της η κα. Αικατερίνη Κυριακοπούλου διευκρίνισε προς την
Εταιρεία στο πλαίσιο της υπό στοιχείο β) ανωτέρω δηλώσεώς της, ότι θα ασκήσει το δικαίωμα
προεγγραφής για 752.466 μετοχές, που δεν της αναλογούν. Στην περίπτωση αυτή η κα.
Αικατερίνη Κυριακοπούλου θα κατέχει άμεσα μετοχές που αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο
ποσοστό στο 23,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η κα. Φλώρα – Μαρία Κυριακοπούλου, η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό
13,66% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δήλωσε προς την Εταιρεία α) την πρόθεσή
της να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας το σύνολο
των δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν και β) την επιθυμία της, ασκώντας το
δικαίωμα προεγγραφής, να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των αναλογουσών σε αυτήν, μετοχές
που τυχόν μείνουν αδιάθετες, αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών
μετοχών, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβεί στην κατανομή αυτή. Πέραν
των ανωτέρω με νεότερη επιστολή της η κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου διευκρίνισε προς
την Εταιρεία στο πλαίσιο της υπό στοιχείο β) ανωτέρω δηλώσεώς της, ότι θα ασκήσει το
δικαίωμα προεγγραφής για 737.235 μετοχές, που δεν της αναλογούν. Στην περίπτωση αυτή η
κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου θα κατέχει άμεσα μετοχές που αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο
ποσοστό στο 23,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
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Με εξαίρεση τους βασικούς μετόχους, κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Οδυσσέα
Κυριακόπουλο και Φλώρα – Μαρία Κυριακοπούλου, οι οποίοι προέβησαν σε σχετική δήλωση
προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.10.2010, δεν είναι γνωστό στη διοίκηση της
Εταιρίας εάν μεγάλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών της
οργάνων προτίθενται να εγγραφούν στη παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή εάν
οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από το 5% των
προσφερόμενων νέων μετοχών.
4.6

4.6.1

Διαδικασία
Άσκησης
Προεγγραφής

Δικαιωμάτων

Προτίμησης

και

Δικαιωμάτων

Αποκοπή Δικαιώματος

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί
έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.

4.6.2

Διαδικασία άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Με την από 24.11.2010 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
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 26.10.2010 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 13/10 και να αγνοείται το δεκαδικό μέρος του πολλαπλασιασμού, διότι κλάσματα
μετοχών δεν θα εκδοθούν. Π.χ. ο κάτοχος 25 δικαιωμάτων προτίμησης μπορεί να αποκτήσει
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[25Χ13/10=32,50, ήτοι 32 Νέες Μετοχές, συνεπώς πρέπει να καταβάλλει € 19,20 (=32Χ €
0,60).
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 25 δικαιώματα
προτίμησης μπορεί να αποκτήσει 32 Νέες Μετοχές, και εάν ενδιαφέρεται για επιπλέον πρέπει
να αγοράσει επιπλέον δικαιώματα ή να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής.
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, στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται
στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες πριν από τη λήξη άσκησή τους.
Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
καταστήματα της Alpha Bank, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των
μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα
καταστήματα της Alpha Bank (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω
των χειριστών τους).
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα
αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων μέσω της Alpha Bank, 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 αντιτίματος
των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.
Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank οι
κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους
μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης
Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από
το χειριστή του λογαριασμού τους ή από την 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 Alpha Bank 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.
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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.
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.

4.6.3

Δικαίωμα προεγγραφής

Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν
δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. εφόσον θα ασκήσουν πλήρως
το δικαίωμα προτίμησής τους. Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος προεγγραφής,
δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι
το διπλάσιο των Νέων Μετοχών που του αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων
προτίμησης.
Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης, μετά την πλήρη άσκησή τους, θα μπορούν να ασκήσουν
το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης
δήλωσης στα καταστήματα της Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των
νέων μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα
πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει
στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των νέων μετοχών για τις οποίες ασκεί το
δικαίωμα προεγγραφής. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως
του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του
λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών που θα
διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού
λογαριασμού της αύξησης.
Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος
Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Alpha Bank, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών
χρεογράφων των κατόχων δικαιώματος προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή
Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της (για τους κατόχους
δικαιώματος που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).
Οι δικαιούχοι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των
χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα
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πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με
τις παρακάτω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των
πελατών τους.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 26.10.2010 Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα
λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι
διαπραγματεύσιμη.
Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες
Μετοχές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των
μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο
σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη
ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν
αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα
Προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση της
ζήτησης.
Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων
Μετοχών θα αποδεσμεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών
προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα
αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν
αδιάθετων μετοχών μέσω του Ηλεκτρονικού Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας και τη
σχετική καταχώρηση στο αρμόδιο Υπουργείο δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για
οποιοδήποτε λόγο.

4.6.4

Κάλυψη / Δυνατότητα υπαναχώρησης

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 κάθε νέο σημαντικό στοιχείο,
ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Ενημερωτικό 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

Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

29.11.2010

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

1.12.2010

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

1.12.2010

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

2.12.2010

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

2.12.2010

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

3.12.2010

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

7.12.2010

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date)

8.12.2010

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

9.12.2010

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

17.12.2010

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

23.12.2010

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

28.12.2010

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

4.1.2011

Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

10.1.2011

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 Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της Αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου, για οποιοδήποτε λόγο.
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4.8

4.8.1

Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εκδότριας

Γενικά

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, διαπραγματεύονται
στην κατηγορία της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του
καταστατικού Εταιρίας.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. είναι GRS48800305.
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η εταιρία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα.
Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται σε Ευρώ.
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής
μετοχής.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες και
δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα
και μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας. Για τις μετοχές επί των οποίων έχει συσταθεί
περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα (όπως επικαρπία ή ενέχυρο) απαιτείται η άρση του
περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος για τη χρηματιστηριακή μεταβίβασή τους.
Οι μετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς.
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της.
Δεν υφίστανται συμβάσεις μετόχων, συμβάσεις μεταβίβασης μετοχών, συμβάσεις επαναγοράς
μετοχών, συμβάσεις περιορισμού του δικαιώματος μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μετοχών της
Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβάσεων που αφορούν δικαιώματα ψήφου,
δικαιώματα προαίρεσης αγοράς των μετοχών της Εταιρίας, δικαιώματα αγοράς ή πώλησης ή
συμφωνίες διανομής κερδών, ή διανομής μερίσματος ή συμφωνία που να προβλέπει ότι το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται συμφωνίες που να προβλέπουν ότι το
κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος
προαίρεσης.
Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάμενων μετοχών ή των μετοχών
που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και
δεν υφίστανται κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ούτε υπήρξαν κατά
την χρήση του 2009 και την τρέχουσα χρήση δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά
των κοινών μετοχών της Εταιρίας.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους
εργαζομένους της Εταιρίας.
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
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Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι μετοχές της
Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωμένες.
Δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή κινητές αξίες μετατρέψιμες σε ή
ανταλλάξιμες με μετοχές της Εταιρίας.
Στην Ελλάδα δεν εκδίδονται τίτλοι επιλογής.
Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που να εκκρεμεί,
πλην της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Στις ελληνικές ανώνυμες εταιρίες το εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι και πλήρως αποπληρωμένο,
πλην των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

4.8.2

Δικαιώματα Μετόχων

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, οι μετοχές της είναι ονομαστικές, κοινές με
δικαίωμα ψήφου και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών που να έχει ειδικά προνόμια,
δικαιώματα ή περιορισμούς σε σχέση με αυτές. Με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας
προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι μετοχές της έχουν καταστεί άϋλες δυνάμει του άρθρου 39
του ν. 2396/1996, χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ή τυχόν σχετική τροποποίηση του
καταστατικού της Εταιρίας.
Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το
Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει σχετικώς διατάξεις
περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920, με την επισήμανση ότι
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρίας δεν επιτρέπεται σε
καμία περίπτωση η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων από μη μέτοχο (με την εξαίρεση
φυσικά των αντιπροσώπων), ούτε από πιστωτές ή από κληρονόμους των μετόχων.
Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. υπερισχύει η
σχετική περί χρηματιστηρίου νομοθεσία και κατά συνέπεια ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει. Η
κατοχή του τίτλου της μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την
αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση των δικαιωμάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων
που πηγάζουν από το νόμο, το καταστατικό της Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ συγκεκριμένων
μετόχων, ούτε περιορισμούς κατά συγκεκριμένων μετόχων, με την επισήμανση ότι σύμφωνα
με το άρθρο 5 παρ. 10 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας επιτρέπεται η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 17β του κ.ν. 2190/1920.
Σύμφωνα με το Νόμο, η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των
μετοχών που κατέχουν και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία, ως
προς τις με την εταιρία σχέσεις του, την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το
Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της
Εταιρίας, η δε εταιρία ενάγεται μόνον στα ίδια Δικαστήρια, ακόμα κι όταν κατά το Νόμο
συντρέχει περίπτωση ειδικής δωσιδικίας.
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Οι μέτοχοι μετέχουν στη διοίκηση, στα κέρδη και στο προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρίας
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας. Τα δικαιώματα που απορρέουν από κάθε μετοχή
παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των
Γενικών Συνελεύσεων.
Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές, αυτές σύμφωνα με το άρθρο
16 του κ.ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ν.3604/2007, δεν υπολογίζονται για το
σχηματισμό απαρτίας, στερούνται δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ενώ τα
μερίσματα που τους αναλογούν προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.
Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας (άρθρο 27 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920).
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως ψηφοφορία των
μετόχων κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου
28 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 παρ. 4 του καταστατικού (με την επιφύλαξη ότι δεν
έχουν εκδοθεί ακόμα οι απαιτούμενες από το νόμο αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που
θα προβλέπουν τις λεπτομέρειες και προϋποθέσεις εφαρμογής αυτής της δυνατότητας).
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Σύστημα
Αΰλων Τίτλων στο οποίο τηρούνται οι μετοχές της Εταιρίας δεδομένου ότι είναι εισηγμένες
στο Χ.Α. και επομένως άϋλες. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ΣΑΤ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά
την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
(ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση
σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3)
ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση
μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του
μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το
αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική
Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος και η άσκηση των εν λόγω
δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση
άλλης ανάλογης διαδικασίας που περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών
κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την
ημερομηνία τη Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί
νόμιμα. Ο τυχόν διορισμός αντιπροσώπου ή η ανάκλησή του πρέπει να γνωστοποιείται στην
Εταιρία εγγράφως τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι
που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με τη
ρητή άδειά της.
Τα ανωτέρω ισχύουν από της εφαρμογής του ν.3884/2010 ήτοι από την 24.09.2010 και
υπερισχύουν κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης του καταστατικού της Εταιρίας.
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Οι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους σε καμιά περίπτωση δεν
επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των Βιβλίων
της ή εμπεπιστευμένων σ’ αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής
και οπωσδήποτε ν’ αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας επιφυλασσομένων των ένδικων
δικαιωμάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.
Οι ενέργειες που απαιτούνται για την επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων της Εταιρίας, για
την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης (ή προνομίου, εφόσον
πρόκειται για μετοχές του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920) και για τη μεταβολή του τρόπου
διάθεσης των κερδών συμφωνούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ήτοι
απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει επί
των ανωτέρω θεμάτων.
Δικαιώματα Ψήφου
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου η Εταιρία έχει εκδώσει μόνον
κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της
Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή
παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν υπάρχουν περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου, με την
επισήμανση ανωτέρω για την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρία, η
οποία, ωστόσο, δεν ισχύει.
Δικαίωμα Προτίμησης
Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή
έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, αλλά πραγματοποιείται με
έκδοση νέων μετοχών όλοι οι κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων μετοχών μέτοχοι, έχουν
δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή ομολογιακό δάνειο, κατά την
αναλογία με την οποία καθένας συμμετέχει στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με
το άρθρο 5 παρ. 6 του καταστατικού της Εταιρίας το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να
επεκταθεί και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα
μετατροπής τους σε μετοχές.
Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται με δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση αυτή
πρέπει να γίνεται μέσα στην προθεσμία, και να πληροί τον τύπο και τους άλλους όρους που
έχει καθορίσει το όργανο, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, και πάντοτε σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 .
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση
για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της
σχετικής απόφασης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω,
διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής
που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει
με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν.
2190/20 χρονικά όρια.
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Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,
και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το
δικαίωμα προτίμησης.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να
μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,
δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση αυτή της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί
με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό
τους.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του
δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των
μετόχων παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και
έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή
δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Δικαίωμα Μερίσματος
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας,
η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι αποκλειστική αρμόδια για τη διάθεση των
ετήσιων κερδών της Εταιρίας στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
Βάσει του γεγονότος ότι οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.
οι δικαιούχοι μερίσματος ορίζονται από το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει.
(βλ. επίσης ενότητα «Μερισματική Πολιτική» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου)
Δικαίωμα στο Προϊόν Εκκαθάρισης
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν έχουν εκδοθεί μετοχές από την Εταιρία που να
παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν
εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρία τεθεί σε
εκκαθάριση.
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρίας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν.
3884/2010, οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν των διατάξεων του καταστατικού της
Εταιρίας), τα δικαιώματα μειοψηφίας είναι τα ακόλουθα:
1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που δεν θα απέχει
περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να 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
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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 την
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί
στους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920
3. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία
μόνον φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή
ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των
μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την
χρονολογία αναβολής.
Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η
επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτήν
μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2,
28 και 28α του Ν. 2190/1920.
4. α) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες
προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν
για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους
Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά,
όπως και κάθε άλλη υφισταμένη σύμβαση μ’ αυτά τα πρόσωπα και από οποιαδήποτε αιτία.
β) 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 τις απαιτούμενες 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. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης
παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σ’ αυτούς κατά τη Γενική
Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
πληροφοριών που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να γραφεί
στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των
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αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18
του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει
τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, την
τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής
πληροφοριών λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας δικάζον κατά
την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει
και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της
Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις ανωτέρω (1-7) περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι
οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η
κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.
2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι σχετικές
εισηγμένες αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση του ανωτέρω φορέα και της Εταιρίας.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας
από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις
καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού
ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν
γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριετία (3) από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέστηκαν αυτές.
10. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από τον κατά την
προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών
υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι όταν η
αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν δικαιολογείται
ο έλεγχος με βάση την παρούσα παράγραφο.
11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 10, πρέπει να αποδείξουν
στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον
έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

4.8.3

Φορολογία Μερισμάτων

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3842/2010, για τη διαχειριστική χρήση 2010 ο φόρος
υπολογίζεται με συντελεστή 24% επί των αδιανέμητων κερδών, ενώ προβλέπεται σταδιακή
μείωση, κατά μία μονάδα ανά έτος. Έτσι ορίζεται σε 23% για τη χρήση 2011, σε 22% για τη
χρήση 2012, σε 21% για τη χρήση 2013, και, τέλος, σε 20% για τις χρήσεις που αρχίζουν
από 01.01.2014 και εφεξής.
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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 εγκρίνονται 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 της
Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται από 1.1.2009.
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3842/2010, για τα διανεμόμενα κέρδη που
προκύπτουν από ισολογισμούς, οι οποίοι συντάσσονται με ημερομηνία 31.12.2010 και εξής,
ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα
του νομικού προσώπου. Ειδικότερα, για τα διανεμόμενα κέρδη, ανεξάρτητα αν η καταβολή
τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, καταβάλλεται φόρος με συντελεστή 40%.
Τα ως άνω ισχύουν και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή
κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2011, ενώ, στην περίπτωση αυτή, από το φόρο 40% που
οφείλεται αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, που καταβλήθηκε και
αντιστοιχεί στα εισοδήματα αυτά, σύμφωνα είτε με την νέα διάταξη της παρ. 1(α) του
άρθρου 109 του ΚΦΕ είτε με τον ισχύοντα, κατά τον χρόνο φορολόγησης των εν λόγω
κερδών, συντελεστή.
Όταν δικαιούχος του εισοδήματος από μερίσματα είναι φυσικό πρόσωπο, δεν επέρχεται
εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης και το εισόδημα αυτό φορολογείται με τις
γενικές διατάξεις, με δικαίωμα έκπτωσης από τον αναλογούντα φόρο του φόρου 40% που
καταβλήθηκε ως άνω.
Αν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας περιλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη
από τη συμμετοχή της σε άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή
συνεταιρισμό, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεμόμενα κέρδη, σε περίπτωση
διανομής κερδών, από το φόρο 40% που υποχρεούται να καταβάλει με βάση τα ανωτέρω,
αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί και αναλογεί στα διανεμόμενα 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 εταιρίες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος
των μερισμάτων που αντιστοιχεί στη μητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόμενη
χρήση και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της μητρικής εταιρίας της επόμενης χρήσης, εκτός
αν δοθεί προμέρισμα. Τα μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής εταιρίας που σχηματίζονται
κατά ένα μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον
διανεμηθούν καταβάλλονται στην επόμενη από τη λήψη τους χρήση.

4.8.4 Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιριών εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών
Ο φόρος ή οι φόροι που επιβάλλονται εξαιτίας της πώλησης εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α.
διαφοροποιούνται με κριτήριο τον χρόνο που αποκτήθηκαν οι πωλούμενες μετοχές σύμφωνα
με το άρθρο 38 του ν. 2239/1994 και το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2579/1998. Έτσι:
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(α) Μετοχές, που αποκτώνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010
Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5‰) στην πώληση μετοχών της
Εταιρίας, οι οποίες έχουν ή θα έχουν αποκτηθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010. Ο φόρος
υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης και βαρύνει τον πωλητή των μετοχών, επιβάλλεται δε και
στις χρηματιστηριακές και στις εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις των εν λόγω μετοχών.
Παράλληλα, το κέρδος από την πώληση των ανωτέρω μετοχών απαλλάσσεται από τον φόρο
εισοδήματος όταν ο πωλητής δεν υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Εάν ο πωλητής των ανωτέρω μετοχών τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ. η επιβολή του φόρου εισοδήματος αναβάλλεται εφόσον ο πωλητής εμφανίζει τα κέρδη
αυτά σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό τον συμψηφισμό τυχόν ζημιών που
θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο
Αθηνών σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού
αποθεματικού ή διάλυσης της επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη από την πώληση των
μετοχών υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος κατ’ εκείνο τον χρόνο με τις γενικές διατάξεις.
(β) Μετοχές που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά
- Τα κέρδη, τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα από την πώληση μετοχών της Εταιρίας εντός
δώδεκα (12) μηνών από την απόκτηση τους (βραχυπρόθεσμη επένδυση), φορολογούνται ως
ακολούθως:
1) σε περίπτωση που η πώληση λαμβάνει χώρα εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
απόκτησης των μετοχών, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, χωρίς
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ενώ
2) σε περίπτωση που η πώληση λαμβάνει χώρα εντός του διαστήματος από τρεις (3) έως
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών, ενεργείται παρακράτηση
φόρου με συντελεστή 10%, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Για τον προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η ζημία
που προκύπτει εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος από την ίδια αιτία. Ειδικά, όταν τα
κέρδη από την πώληση των μετοχών αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής
και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, με την
ως άνω παρακράτηση επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του αλλοδαπού
δικαιούχου.
Σε περίπτωση που η πώληση λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την
ημερομηνία απόκτησης των μετοχών (μακροπρόθεσμη επένδυση), τα αποκτώμενα ως άνω
κέρδη απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.
- Τα κέρδη, τα οποία αποκτούν νομικά πρόσωπα από την πώληση μετοχών της Εταιρίας εντός
δώδεκα (12) μηνών από την απόκτηση τους (βραχυπρόθεσμη επένδυση), φορολογούνται ως
ακολούθως:
1) σε περίπτωση που η πώληση λαμβάνει χώρα εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
απόκτησης των μετοχών, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, χωρίς
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ενώ
2) σε περίπτωση που η πώληση λαμβάνει χώρα εντός του διαστήματος από τρεις (3) έως
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών, ενεργείται παρακράτηση
φόρου με συντελεστή 10%, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Εάν ο πωλητής είναι επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ. το κέρδος από την πώληση των μετοχών μετά την αφαίρεση ζημιών από την ίδια αιτία,
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εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή
κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεματικού, το ποσό της διανομής ή
κεφαλαιοποίησης υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος με τις γενικές διατάξεις, και από τον
οφειλόμενο φόρο εκπίπτει ο ήδη παρακρατηθείς φόρος που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσό.
Αν στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου προκύπτει ζημία, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την
πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη, αυτή μειώνει το πιο πάνω αποθεματικό και αν δεν επαρκεί
ή δεν υπάρχει τέτοιο αποθεματικό, το υπόλοιπο της ζημίας ή ολόκληρο το ποσό αυτής, κατά
περίπτωση, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό
προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη που θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση
μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.
Σε περίπτωση που η πώληση λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την
ημερομηνία απόκτησης των μετοχών (μακροπρόθεσμη επένδυση), τα αποκτώμενα ως άνω
κέρδη απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, με την επιφύλαξη της φορολόγησης σε
περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαλαιοποίησης.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και όταν δικαιούχος του κέρδους είναι αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο, με την επιφύλαξη των οριζομένων από τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας.
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4.9

Μείωση Διασποράς – Αραίωση (Dilution)

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, σύμφωνα με το
μετοχολόγιο της 16.11.2010 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. Σημειώνεται ότι ως επενδυτικό
κοινό νοούνται οι επενδυτές, που κατά την 16.11.2010 κατείχαν ποσοστό μικρότερο του 5%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
(ημερομηνία 16.11.2010)

Στοιχεία Μετόχου

Αριθμός
μετοχών

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
(Σενάριο ολικής κάλυψης)

Δικαιώματα
Ψήφου

Ποσοστό*

Αριθμός
μετοχών

Δικαιώματα
Ψήφου

Ποσοστό*

Κυριακόπουλος Π. Οδυσσέας

721.233

721.233

14,42%

1.658.836

1.658.836

14,42%

Κυριακοπούλου Γ. Αικατερίνη

697.144

697.144

13,94%

1.603.431

1.603.431

13,94%

Κυριακοπούλου Π. Φλώρα Μαρία

683.033

683.033

13,66%

1.570.976

1.570.976

13,66%

Yamaha - Motor Europe N.V

570.750

570.750

11,42%

1.312.725

1.312.725

11,42%

Ιδιες Μετοχές (1)
Επενδυτικό Κοινό - Λοιποί Μέτοχοι < 5%

Σύνολο

250

0

250

0

2.327.590

2.327.590

46,55%

0

5.353.782

5.353.782

46,55%

0

5.000.000

4.999.750

100,00%

11.500.000

11.499.750

100,00%

*Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007
(1) Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.10.2010, εγκρίθηκε η ακύρωση των 130.000
ιδίων μετοχών της Εταιρίας (από 130.250 που ήταν μέχρι την ημερομηνία της από 26.10.2010 Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης). Συνεπώς, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία κατέχει 250 ίδιες
μετοχές. Η παραπάνω ακύρωση και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας έχουν
εγκριθεί με την από Κ2-10441/12.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η
οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 12.11.2010. Σημειώνεται ότι, οι ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται
για τον σχηματισμό απαρτίας, ενώ τα δικαιώματα παράστασης στη Γ.Σ. και τα δικαιώματα ψήφου για αυτές τις
μετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20).

Για τη σύνταξη του παραπάνω πίνακα έχει γίνει η παραδοχή ότι τα δικαιώματα των 250 ιδίων
μετοχών έχουν διατεθεί στο επενδυτικό κοινό και έχουν ασκηθεί από αυτό.
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, σύμφωνα με το
μετοχολόγιο της 16.11.2010 καθώς και, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου με τις παραδοχές ότι α) κανείς πλην των βασικών μετόχων κ.κ. Οδυσσέα
Κυριακόπουλου, Αικατερίνη Κυριακοπούλου και Φλώρα Μαρία Κυριακοπούλου δεν θα ασκήσει
τα δικαιώματά του και β) οι βασικοί μέτοχοι κ.κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Αικατερίνη
Κυριακοπούλου και Φλώρα Μαρία Κυριακοπούλου θα προεγγραφούν για 2.268.167 μετοχές.
Ειδικότερα ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος θα προεγγραφεί για 778.466 μετοχές, η κ.
Αικατερίνη Κυριακοπούλου θα προεγγραφεί για 752.466 μετοχές και η κ. Φλώρα Μαρία
Κυριακοπούλου θα προεγγραφεί για 737.235 μετοχές (Βλ. ενότητα 4.5 «Δήλωση Βασικών
Μετόχων»).
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
(ημερομηνία 16.11.2010)
Στοιχεία Μετόχου

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
(Σενάριο μερικής κάλυψης)
Δικαιώματα
Ψήφου

Ποσοστό*

2.437.302

2.437.302

24,37%

13,94%

2.355.897

2.355.897

23,56%

13,66%

2.308.211

2.308.211

23,08%

11,42%

570.750

570.750

5,71%

2.327.590

2.327.590

23,28%

10.000.000

9.999.750

Αριθμός μετοχών

Δικαιώματα Ψήφου

Ποσοστό*

Κυριακόπουλος Π. Οδυσσέας

721.233

721.233

14,42%

Κυριακοπούλου Γ. Αικατερίνη

697.144

697.144

Κυριακοπούλου Π. Φλώρα Μαρία

683.033

683.033

Yamaha - Motor Europe N.V

570.750

570.750

Ιδιες Μετοχές
Λοιποί Μέτοχοι < 5%
Σύνολο

250

Αριθμός
μετοχών

250

2.327.590

2.327.590

5.000.000

4.999.750

46,55%

*Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007
(1) Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.10.2010, εγκρίθηκε η ακύρωση των 130.000
ιδίων μετοχών της Εταιρίας (από 130.250 που ήταν μέχρι την ημερομηνία της από 26.10.2010 Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης). Συνεπώς, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία κατέχει 250 ίδιες
μετοχές. Η παραπάνω ακύρωση και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας έχουν
εγκριθεί με την από Κ2-10441/12.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η
οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 12.11.2010. Σημειώνεται ότι, οι ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται
για τον σχηματισμό απαρτίας, ενώ τα δικαιώματα παράστασης στη Γ.Σ. και τα δικαιώματα ψήφου για αυτές τις
μετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20).

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που
πιθανότατα να μην απεικονίζουν την πραγματικότητα. Για οποιαδήποτε αλλαγή, θα υπάρξει
σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με απόφασή της, η από 26.10.2010 Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρίας εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να πωλήσει, σε ένα ή
περισσότερα τρίτα πρόσωπα μη ενεργούντα για λογαριασμό της Εταιρίας, τα δικαιώματα
προτίμησης που αναλογούν στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο,
στο πλαίσιο της παρασχεθείσης από την ως άνω Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης,
αποφάσισε την χρηματιστηριακή μεταβίβαση των ως άνω δικαιωμάτων προτίμησης μετά την
έναρξη διαπραγμάτευσής τους. Ως εκ τούτου, οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και αντιστοιχούν στα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης, έχουν
περιληφθεί στις μετοχές που θα κατέχει το επενδυτικό κοινό.
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4.10 Δαπάνες Έκδοσης
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώματα Χ.Α. και
Ε.Χ.Α.Ε., τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού,
ανακοινώσεις στον Τύπο, κ.λπ.) εκτιμώνται ως ακολούθως:
(ποσά σε € χιλ.)
Αμοιβές Συμβούλων & Ελεγκτών
Τέλη Εξέτασης Ενημερωτικού Δελτίου
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

110
8
38

Επιτροπή Ανταγωνισμού

4

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

1

Δικαιώματα Χρηματιστηρίου Αθηνών

4

Δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε.

12

Διάφορα

8

Σύνολο
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4.11 Σύγκρουση Συμφερόντων
Η Alpha Bank θα λάβει αμοιβές ως Σύμβουλος Έκδοσης καθώς και για τη διάθεση του δικτύου
της για τη διενέργεια της αύξησης (βλέπε ενότητα «Δαπάνες Έκδοσης»).
Ο Σύμβουλος Έκδοσης ή συνδεδεμένες με αυτόν εταιρίες είναι ανεξάρτητες από την Εταιρία,
με την εξαίρεση του γεγονότος ότι η Alpha Bank συνεργάζεται με την Εκδότρια και τις
θυγατρικές της στα πλαίσια της καθημερινής δραστηριότητας της ως τραπεζικό ίδρυμα.
Τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι του Συμβούλου Έκδοσης ή των συνδεδεμένων με
αυτόν εταιριών, οι οποίοι εμπλέκονται στις υπηρεσίες του Συμβούλου δεν έχουν συμφέροντα
τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την παρούσα δημόσια προσφορά.
Σημειώνεται ότι, πλην της σύναψης σύμβασης ανάθεσης καθηκόντων Συμβούλου Έκδοσης
καθώς και τη σύμβαση διάθεσης του δικτύου για τη διενέργεια της αυξήσεως υφίστανται
συναλλαγές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της
συνήθους συναλλακτικής δραστηριότητας της Εταιρίας και των θυγατρικών της με εταιρίες
του Ομίλου Alpha Bank, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:
 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και έκδοσης εγγυητικών
επιστολών
 σύμβαση ομολογιακού δανείου
 σύμβαση συνεργασίας για τη χρηματοδότηση αγοράς αγαθώς/υπηρεσιών
 τραπεζικές εργασίες εισαγωγών και μισθοδοσίας
Σύμφωνα με την Εταιρία, τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για αποπληρωμή μέρους του
τραπεζικού δανεισμού της. Η σειρά της αποπληρωμής θα είναι με γνώμονα το κόστος
δανεισμού ανά τράπεζα και κατηγορία βραχυπρόθεσμου δανείου. Την 31.10.2010 το υπόλοιπο
των βραχυπροθέσμων δανείων, εκτός του ομολογιακού, ανήλθε σε € 4.137 χιλ. εκ των
οποίων ποσό € 620 χιλ. είναι με την Alpha Bank το οποίο ενδέχεται να αποπληρωθεί από τα
αντληθέντα κεφάλαια.
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Επίσης, η Εταιρία έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο με την Alpha Bank το υπόλοιπο του οποίου
ανέρχεται σε € 4.000 χιλ. και η αποπληρωμή του, σύμφωνα με τη σύμβαση, έχει οριστεί τον
Μάρτιο του 2011 & το Σεπτέμβριο του 2011.
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.
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 καθώς και τη σύμβαση
διάθεσης του δικτύου για τη διενέργεια της αυξήσεως.
•
Δεν έχει οποιαδήποτε συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Εταιρίας, πλην
ενδεχόμενων δανειοληπτικών, εξασφαλιστικών και χρηματιστηριακών συμβάσεων μέσω των
οποίων διενεργούνται τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές.
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