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Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά € 29.000.000,00, µε την έκδοση και
διάθεση 2.900.000 νέων κοινών, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας €
10,00 η κάθε µία και τιµής διάθεσης € 10,00 για κάθε µία µετοχή µε παραίτηση των παλαιών
µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης και µε διάθεση των νέων µετοχών στους οπαδούς
και φίλους της ΑΕΚ
∆ιευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση
κάλυψης, εποµένως 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 του Κ.Ν. 2190/1920

∆εν προβλέπεται η εισαγωγή των µετοχών για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Η ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 04.03.2014
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Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σηµείωµα απαιτείται προκειµένου να παράσχει καθοδήγηση
στους αναγνώστες του Περιληπτικού Σηµειώµατος.
Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σηµειώµατα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα στοιχεία
αυτά αριθµούνται στα σηµεία Α - Ε (Α.1 - Ε.7).
Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα περιέχει τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συµπεριληφθούν ως
περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες του Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να
αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρξουν κενά στην αρίθµηση κάποιων Στοιχείων.
Παρότι ενδέχεται ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σηµείωµα λόγω του είδους
των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να µη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά
µε το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, συµπεριλαµβάνεται µια συνοπτική περιγραφή στο
Περιληπτικό Σηµείωµα µε την αναφορά «∆εν συντρέχει».
Ενότητα A - Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις
A.1 Προειδοποιήσεις:
−
−
−

−

Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα πρέπει να εκλαµβάνεται ως εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές αξίες στη µελέτη
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου στο σύνολό του.
Σε περίπτωση που προσφυγή σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
παραπεµφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών
µελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα µετάφρασης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, πριν από την
έναρξη της νοµικής διαδικασίας.
Αστική ευθύνη αποδίδεται µόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα,
συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, αλλά µόνο εάν το περιληπτικό σηµείωµα είναι
παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται µαζί µε τα άλλα µέρη του Ενηµερωτικού
∆ελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται µαζί µε τα άλλα µέρη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κύριες
πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόµενο να επενδύσουν σε αυτές τις
κινητές αξίες.

Ενότητα Β - Εκδότης και Ενδεχόµενος Εγγυητής
B.1 Νόµιµη και εµπορική
επωνυµία του εκδότη
Η νόµιµη επωνυµία του εκδότη είναι «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός του τίτλος «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ» (η
«Εταιρία»). Για τις συναλλαγές της µε το Εξωτερικό η Εταιρία θα χρησιµοποιεί
την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο σε λατινική αντιστοίχηση («DIKEFALOS
1924 CONSTRUCTIONS S.A.» και «DIKEFALOS 1924 S.A.»).
B.2

Έδρα, Νοµική Μορφή,
Νοµοθεσία βάσει της
οποίας Ενεργεί και
Χώρα
Σύστασης
Εκδότη

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2013 και την 05.09.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο η σύσταση της µε αριθµό 55.527/29.08.2013. Είναι
εγγεγραµµένη στο αυτοτελές τµήµα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ 126755901000, καθώς και στο
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών µε Αριθµό Μητρώου 292075
και ηµεροµηνία εγγραφής 06.09.2013. Η έδρα της Εταιρίας είναι στο ∆ήµο
Αθηνών, οδός Αργοστολίου 5, τηλ. 210 8236179, όπου στεγάζονται και τα
γραφεία της.
Η Εταιρία έχει συσταθεί και λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και την εν γένει εµπορική και εταιρική νοµοθεσία.
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B.3

Β.4

Περιγραφή της φύσης
των
τρεχουσών
πράξεων
και
των
κυριότερων
δραστηριοτήτων
του
εκδότη - και σχετικοί
κύριοι παράγοντες αναφέροντας
τις
σηµαντικότερες
κατηγορίες προϊόντων
που πωλήθηκαν ή/και
υπηρεσιών
που
παρασχέθηκαν,
και
προσδιορισµός
των
κυριότερων
αγορών
στις
οποίες
δραστηριοποιείται
ο
εκδότης

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

Κατασκευαστική περίοδος Γηπέδου
Σύµφωνα µε το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα της Εταιρίας κατά τις πρώτες δύο
χρήσεις της (ήτοι 2014 – υπερδωδεκάµηνη χρήση - και χρήση 2015), η Εταιρία
θα υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραµµα που αφορά την κατασκευή του
Γηπέδου (το «Γήπεδο») του σωµατείου Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως
(«ΑΕΚ»), στην ιστορική της έδρα. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της
Εταιρίας, η Εταιρία δεν αναµένεται να παρουσιάσει σηµαντική δραστηριότητα, µε
εξαίρεση τις υφιστάµενες συµβάσεις µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και τη Forthnet Α.Ε. (η
«FMH»).
Λειτουργική περίοδος Γηπέδου
Η λειτουργική περίοδος του Γηπέδου αναµένεται να αρχίσει µε την ολοκλήρωση
της κατασκευής του, η οποία σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
της Εταιρίας αναµένεται το ∆εκέµβριο του 2015.
Το αντικείµενο δραστηριότητας της Εταιρίας µε την έναρξη λειτουργίας του
Γηπέδου θα αφορά τη λειτουργία και διαχείρισή του. Σύµφωνα µε το
Επιχειρηµατικό Σχέδιο ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε., τα
έσοδα της Εταιρίας αναµένεται να προέλθουν από εισιτήρια αγώνων της ΑΕΚ,
την ενοικίαση σουιτών, εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται στο Γήπεδο,
ενοικίαση εµπορικών χώρων και από διαφηµίσεις και χορηγίες (διαφηµιστικές
πινακίδες εντός γηπέδου, ονοµατοδοσία Γηπέδου / θυρών).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρία, κατά τις πρώτες δύο χρήσεις της (ήτοι την
υπερδωδεκάµηνη χρήση από 05.09.2013 έως 31.12.2014 και τη χρήση 2015), θα
υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραµµα που αφορά την κατασκευή του Γηπέδου.
Ως εκ τούτου, για το υπόλοιπο της υπερδωδεκάµηνης χρήσης, η ∆ιοίκηση της
Εταιρίας δεν αναµένει ότι η Εταιρία θα παρουσιάσει σηµαντική δραστηριότητα, µε
εξαίρεση τις υφιστάµενες συµβάσεις σχετικά µε χορηγικά δικαιώµατα και παροχές
προς τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και παροχής υπηρεσιών για εκµετάλλευση δικαιωµάτων
προβολής προς τη Forthnet Α.Ε.
Συνεπεία των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι κατά τη χρήση 2014 (υπερδωδεκάµηνη
χρήση 05.09.2013 – 31.12.2014) και τη χρήση 2015, η Εταιρία δεν αναµένεται να
έχει σηµαντικά καθαρά έσοδα και κατ’ επέκταση καθαρά κέρδη προς διανοµή
τουλάχιστον µέχρι και τη χρήση 2015. Σύµφωνα µε την Εταιρία και την από
16.12.2013 σύµβαση µε την ΑΕΚ, τα έσοδα της Εταιρίας από τις συµβάσεις της
µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH θα αποδίδονται στην ΑΕΚ, παρακρατώντας
ποσοστό 2% για την κάλυψη των διαχειριστικών της δαπανών.
Κατά την κατασκευαστική περίοδο η Εταιρία εκτιµά ότι δε θα απασχολήσει
προσωπικό. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014
(υπερδωδεκάµηνη χρήση 05.09.2013 – 31.12.2014) η Εταιρία δεν θα έχει
σηµαντικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης.
Το σύνολο των ταµειακών εκροών που αφορούν την ανέγερση του Γηπέδου, για
την περίοδο του 2014, αναµένεται να διαµορφωθεί σε € 21,12 εκατ. (µε ΦΠΑ),
ενώ το κόστος κατασκευής του Γηπέδου, για την προαναφερόµενη περίοδο
αναµένεται να ανέλθει σε € 22,23 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ).
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας το εν λόγω ποσό εκτιµάται ότι θα καλυφθεί
από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου (για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε κατωτέρω «Επιχειρηµατικό Σχέδιο
ανάπτυξης της Εταιρίας (Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν.
Φιλαδέλφεια)» ).
Κατά την περίοδο 30.11.2013 και µέχρι την 25.02.2014, η Εταιρία έχει δώσει
προκαταβολές ποσού € 60.000 για µελλοντική αγορά οικοπέδου παρακείµενου
στο χώρο όπου θα ανεγερθεί το Γήπεδο.
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Κατωτέρω παρατίθενται το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του
Γηπέδου, το εκτιµώµενο κόστος κατασκευής του και η εκτιµώµενη
χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής του, σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό
Σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας (Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν.
Φιλαδέλφεια).
Εκτιµώµενο Χρονοδιάγραµµα Έργου
Αναφορικά µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ, εκτιµάται
ότι οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν το 2014 και θα ολοκληρωθούν σε δύο έτη
(2015). Αναλυτικά, τα βήµατα που θα ακολουθηθούν είναι τα κάτωθι:






Εκπόνηση οριστικών µελετών και µελετών εφαρµογής
Λήψη κατασκευαστικών αδειών
Επιλογή αναδόχου κατασκευής
Εκτέλεση κατασκευαστικών έργων
Παράδοση & αποδοχή έργου
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ

Μελέτες Γηπέδου (Αρχιτεκτονική Γηπέδου, στατική
Γηπέδου, Η/Μ Γηπέδου, λοιπές µελέτες κ.λπ.)
Κατασκευή Γηπέδου
η
1 Φάση (Χωµατουργικά, αντιστηρίξεις,
στεγανολεκάνη, Φέρων Οργανισµός, πυλώνες,
προκατασκευασµένες κερκίδες κ.λπ.)
η
2 Φάση (Αρχιτεκτονικές εργασίες κτιρίου,
περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ εγκαταστάσεις,
αγωνιστικός χώρος κ.λπ.)
η
3 Φάση (Επικάλυψη στεγάστρου, εξωτερικό
περίβληµα, εξοπλισµός, ειδικές αρχιτεκτονικές
εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Οκτ. 2013 – ∆εκ. 2015

Μαι.2014 - Απρ.2015

Ιαν. 2015 - Ιούνιος 2015

Μαι. 2015– ∆εκ.2015

Πηγή: Εταιρία.

Εκτιµώµενο Κόστος Κατασκευής
Το κόστος κατασκευής αναµένεται να ανέλθει σε € 65,1 εκατ., δηλαδή σε περίπου
€ 2.069 ανά θέση, το οποίο αναλύεται συνοπτικά στα κάτωθι:





Μελέτες κατασκευής και ∆ιοίκηση έργου: € 4,4 εκατ.
η
1 Φάση Κατασκευής: € 25,9 εκατ.
η
2 Φάση Κατασκευής (χρηµατοδοτούµενη από την Περιφέρεια Αττικής): €
20,2 εκατ.
η
3 Φάση Κατασκευής: € 14,6 εκατ.

Στα παραπάνω κόστη θα πρέπει να προστεθεί και ΦΠΑ που εκτιµάται να ανέλθει
στα € 14,9 εκατ. µε τις εκτιµώµενες ταµειακές εκροές που θα απαιτηθούν να
φτάνουν τα € 80 εκατ. Το κόστος αυτό είναι συγκρίσιµο µε κόστος κατασκευής
ευρωπαϊκών γηπέδων µε χωρητικότητα 20 – 40 χιλ. θέσεων.

1ο
Εξάµηνο
2014

2ο
Εξάµηνο
2014

1ο
Εξάµηνο
2015

2ο
Εξάµηνο
2015

1o
Εξάµηνο
2016

546
0

1.325
100

117
0

119
0

90
100

-

2.196
200

200

204

469

408

469

-

1.750

0

2.815

16.987

29.188

11.724

-

60.714

746

4.444

17.573

29.714

12.383

-

64.860

2013
(ποσά σε ‘000)
Μελέτες
Γηπέδου
Άδειες
Project
Management
Κόστος
Κατασκευής
Συνολικό
Κόστος
Γηπέδου

Σύνολο
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1ο
Εξάµηνο
2014

2ο
Εξάµηνο
2014

1ο
Εξάµηνο
2015

2ο
Εξάµηνο
2015

1o
Εξάµηνο
2016

24

165

50

0

0

-

239

770

4.609

17.623

29.714

12.383

-

65.099

886

5.361

15.759

31.228

23.480

3.312

80.026

2013
(ποσά σε ‘000)
Κόστος
Υπογειοποίησης
Συνολικό
Κόστος
Επένδυσης
Σύνολο
ταµειακών
εκροών (µε
ΦΠΑ)
Πηγή: Εταιρία.

Σύνολο

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηπέδου, το συνολικό κόστος
κατασκευής, το οποίο παρακολουθείτε λογιστικά στον λογαριασµό
«Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», θα καταχωρηθεί στους
οικείους λογαριασµούς των ενσώµατων παγίων της Εταιρίας.
Το αρχικά εκτιµώµενο κόστος κατασκευής του Γηπέδου από την Εταιρία δύναται
να επηρεαστεί αρνητικά από γεγονότα ή/και καταστάσεις που σήµερα δεν είναι
γνωστά στην Εταιρία ή/και από επιπλέον κόστη που θα προκύψουν κατά τη
διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των απαιτούµενων µελετών. Οποιαδήποτε
σηµαντική αρνητική µεταβολή στο εκτιµώµενο κατασκευαστικό κόστος, θα
απαιτήσει επιπλέον κεφάλαια. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, σηµειώνεται
ότι η άµεση παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών από τον φορέα
διοίκησης του έργου και οι συµβατικές ρυθµίσεις που θα προβλέπει η σύµβαση
κατασκευής θα είναι έτσι δοµηµένες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που
θα συνδέονται µε την κατασκευαστική περίοδο του Γηπέδου.
Χρηµατοδότηση Κόστους Κατασκευής
Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924
Κατασκευαστική Α.Ε. (Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια)
και την Εταιρία, οι κεφαλαιακές ανάγκες της κατασκευαστικής περιόδου
υπολογίζονται σε περίπου € 65 εκατ. για την κατασκευή του Γηπέδου (πλέον
ΦΠΑ). Οι ανάγκες αυτές σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα
καλυφθούν µέσω του αρχικού κεφαλαίου ύψους € 1 εκατ. και της παρούσας
αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου (υπό την παραδοχή της πλήρους
κάλυψης) ποσού € 29 εκατ., µε την προβλεπόµενη επιχορήγηση από την
Περιφέρεια Αττικής ύψους € 20 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), καθώς
επίσης και µε τραπεζικό δανεισµό που θα συνάψει η Εταιρία και θα ανέρχεται σε
περίπου € 20 εκατ., για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί η σύµβαση ονοµατοδοσίας
του Γηπέδου ως εξασφάλιση, εφόσον αυτή θα έχει πραγµατοποιηθεί πριν τη
σύναψη δανειακής σύµβασης της Εταιρίας . Η τραπεζική χρηµατοδότηση
υπολογίζεται από τη διοίκηση της Εταιρίας ότι θα απαιτηθεί κατά το δεύτερο έτος
της κατασκευαστικής περιόδου, ενώ η αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού
προβλέπεται σε περίοδο 10 ετών. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας,
σηµειώνεται ότι µέρος του έργου αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί από την
Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 304/2013 απόφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ενέκρινε τον
προϋπολογισµό του έτους 2014, ποσό € 20 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ) αναµένεται να διατεθεί για την κατασκευή του Γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας.
Η χρηµατοδότηση αυτή εκτιµάται από την Εταιρία ότι θα διατεθεί και θα
χρησιµοποιηθεί στη 2η Φάση του έργου (ήτοι Ιαν. 2015 – Ιούνιος 2015).
Σηµειώνεται ότι η Εταιρία µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση και ως εκ τούτου δεν
διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό όριο.
Σύµφωνα µε την Εταιρία, επιπλέον τραπεζικός δανεισµός για το υπόλοιπο του
ΦΠΑ κατασκευής (εξαιρουµένου του ποσού που καλύπτεται µέσω της
επιχορήγησης) – περίπου € 10,6 εκατ. – προβλέπεται ότι θα αποπληρωθεί µε την
είσπραξη του ποσού αυτού από το ∆ηµόσιο το 1ο και 2ο έτος λειτουργίας του
Γηπέδου.
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Σε περίπτωση κατά την οποία το ανωτέρω χρηµατοδοτικό σχήµα δεν υλοποιηθεί
στο σύνολο του και δεν είναι επαρκές για την ολοκλήρωση της κατασκευής του
γηπέδου, η Εταιρία προτίθεται να προβεί σε νέα αύξηση του µετοχικού της
κεφαλαίου.
Β.5

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

Β.6

Στο βαθµό που είναι
γνωστό στον εκδότη το
όνοµα
κάθε
προσώπου το οποίο
κατέχει,
άµεσα
ή
έµµεσα, ποσοστό του
κεφαλαίου
ή
των
δικαιωµάτων
ψήφου
του εκδότη που πρέπει
να
κοινοποιείται
δυνάµει της εθνικής
νοµοθεσίας
του
εκδότη, καθώς και το
ύψος της συµµετοχής
που
κατέχει
το
πρόσωπο αυτό.
∆ιευκρινίζεται εάν οι
κύριοι µέτοχοι του
εκδότη
κατέχουν
διαφορετικά
δικαιώµατα
ψήφου,
εφόσον υπάρχουν.
Να αναφερθεί εάν και
από ποιον κατέχεται ή
ελέγχεται, άµεσα ή
έµµεσα, στο βαθµό
που
ο
εκδότης
γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να
περιγραφεί η φύση
αυτού του ελέγχου

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας (η
οποία δεν έχει µεταβληθεί από τη σύστασή της) κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη
Καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 24.02.2014:

Μέτοχοι
Γεώργιος Μελισσανίδης
Πέτρος Παππάς
Μαυροειδής Αγγελόπουλος
Ηλίας Λιβάνης
Γεώργιος Σκρέκης
Κωνσταντίνος Μαρινάκης
Ευάγγελος Ασλανίδης
Βάια Καπτζίκα
Στέργιος Γαντζούλας
Ιωάννης Ολύµπιος
Απόστολος Πουλοβασίλης
Φώτιος Παπαγεωργίου
Κωνσταντίνος Κοτσάτος
Χαράλαµπος Κουτάς
Παναγιώτης Ζαχόπουλος
Ανδρέας Ανατολιωτάκης
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Αριθµ.
% συµµ.
Μετοχών*
98.500
98,50%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100.000
100,00%

∆ικ/τα
Ψήφου
98.500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100.000

% συµµ.
98,50%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
100,00%

* Η ονοµαστική αξία των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας είναι € 10,00 η κάθε µια.
Πηγή: Εταιρία.

Ο κύριος µέτοχος της Εταιρίας κ. Γεώργιος Μελισσανίδης ελέγχει σήµερα, πριν
την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, το 98,50% του µετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας. Ως αποτέλεσµα, ο κύριος
µέτοχος της Εταιρίας έχει τη δυνατότητα να ασκεί σηµαντική επιρροή στην
Εταιρία και να καθορίζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αύξησης ή µείωσης
του µετοχικού της κεφαλαίου, της εκλογής των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, της διάθεσης των τυχόν κερδών κάθε εταιρικής χρήσης και άλλων
θεµελιωδών αποφάσεων που επηρεάζουν την πολιτική της Εταιρίας. Ο
προαναφερθείς κύριος µέτοχος δεν συµµετέχει σε διοικητικό, διαχειριστικό ή
εποπτικό όργανο της Εταιρίας ούτε είναι ανώτερο διοικητικό της στέλεχος.
Στο βαθµό που η Εταιρία γνωρίζει, η παραπάνω επιρροή και έλεγχος του κυρίου
µετόχου δεν ασκείται καταχρηστικά. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι,
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταιρίας, όταν στη
Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, στη Συνέλευση παρίσταται
Συµβολαιογράφος, που προσυπογράφει και τα πρακτικά.
Σύµφωνα µε την από 11.12.2013 δήλωση του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη, κατά την
παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, προτίθεται να
συµµετάσχει µε το ποσό των € 9.000.000, ήτοι 900.000 νέες κοινές ονοµαστικές
9
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µετοχές, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης € 10,00 η κάθε µια.
Μετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Προσφοράς, υπό την παραδοχή ότι η
συµµετοχή των νέων µετόχων (οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων
διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ) θα διαµορφωθεί στο ποσό των €
20.000.000 και ο κ. Γ. Μελισσανίδης, έχοντας αιτηθεί να συµµετάσχει µε ποσό €
9.000.000, λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω αναφερόµενη δήλωση πρόθεσής
του, θα συµµετάσχει µε το ανωτέρω ποσό και θα ελέγχει το 33,28% του µετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να ασκεί
σηµαντική επιρροή στην Εταιρία, χωρίς ωστόσο να δύναται να καθορίζει τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ανεξαρτήτως της παρουσίας και συµµετοχής
σε αυτήν άλλων µετόχων.
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν έχει συναφθεί καµία συµφωνία για
δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) καθώς και καµία
συµφωνία για τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, των µελών των
∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και του Ανώτερου
∆ιοικητικού Στελέχους της Εταιρίας.
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, δεν υφίσταται καµία γνωστή στην Εταιρία
συµφωνία της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µια µεταγενέστερη
ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εταιρίας.
Σηµειώνεται ότι τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων
και το ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Εταιρίας κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη
Καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 24.02.2014 κατείχαν συνολικά 200
κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρίας, ήτοι το 0,2% του µετοχικού της
κεφαλαίου.
Β.7

Επιλεγµένες ιστορικές
κύριες
χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες για τον
εκδότη,
οι
οποίες
παρέχονται για κάθε
οικονοµική χρήση της
περιόδου
που
καλύπτουν οι ιστορικές
χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες και για
κάθε
µεταγενέστερη
ενδιάµεση οικονοµική
περίοδο
που
συνοδεύεται
από
συγκριτικά
στοιχεία
που αντιστοιχούν στην
ίδια
περίοδο
της
προηγούµενης
χρήσης· η υποβολή
ωστόσο
των
ισολογισµών
τέλους
χρήσεως είναι αρκετή
για να πληρούται η
απαίτηση
περί
συγκρίσιµων
πληροφοριών από τον
ισολογισµό.
Αυτό
πρέπει να συνοδεύεται
από
αφηγηµατική
περιγραφή
της
σηµαντικής
αλλαγής
στη

Οι επιλεγµένες οικονοµικές πληροφορίες για την περίοδο από 05.09.2013 έως
30.11.2013 προέρχονται από τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας που συντάχθηκαν σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
(Ε.Γ.Λ.Σ.) και ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κ. Μακρή (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 26771) για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 809/2004 και εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας
της 02.12.2013.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα επιλεγµένα στοιχεία αποτελεσµάτων της
Εταιρίας για την περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013:
Επιλεγµένα Στοιχεία Ενδιάµεσης Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
05.09-30.11.2013
(ποσά σε €)*
Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) Εκµετάλλευσης
Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
67.168
Ολικά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) Εκµετάλλευσης
(67.340)
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες)
(67.340)
Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) Περιόδου προ Φόρων
(67.340)
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν
από την Εταιρία βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον
Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία µελέτης και
κατασκευής του Γηπέδου και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζει κύκλο εργασιών,
κόστος πωληθέντων και µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης.
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χρηµατοοικονοµική
κατάσταση του εκδότη
και
των
αποτελεσµάτων
εκµετάλλευσης κατά τη
διάρκεια ή µετά την
περίοδο
που
καλύπτουν οι ιστορικές
κύριες
χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες

Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας της Εταιρίας κατά την υπό εξέταση περίοδο
διαµορφώθηκαν σε € 67.168 και αφορούσαν κυρίως τις δαπάνες που
πραγµατοποίησε η Εταιρία για την οργάνωση εκδήλωσης σχετικά µε την
παρουσίαση του σχεδίου κατασκευής του Γηπέδου.
Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας για την περίοδο 05.0930.11.2013 ανήλθαν σε ζηµίες € 67.340.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα επιλεγµένα στοιχεία ισολογισµού της
Εταιρίας κατά την 30.11.2013:
Επιλεγµένα Στοιχεία Ισολογισµού
(ποσά σε €)*
Ενεργητικό
Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης
Αναπόσβεστη Αξία Ακινητοποιήσεων
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
Σύνολο Απαιτήσεων
Σύνολο ∆ιαθεσίµων
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

9.184
462.100
462.100
605.313
1.218.652
1.823.965
2.295.249

Παθητικό
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
Σύνολο Παθητικού

932.660
259.531
259.531
1.103.058
2.295.249

30.11.2013

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από
την Εταιρία βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Έξοδα εγκατάστασης» (προ αποσβέσεων)
διαµορφώθηκε σε € 11.480 κατά την 30.11.2013 και αφορά κυρίως σε φόρο
συγκέντρωσης κεφαλαίου της Εταιρίας, ενώ το υπόλοιπο του λογαριασµού
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» ποσού € 462.100 περιλαµβάνει αποκλειστικά το
υπόλοιπο του λογαριασµού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές»
και το οποίο περιλαµβάνει αµοιβές για αρχιτεκτονικές, ηλεκτροµηχανολογικές,
στατικές, περιβαλλοντικές και λοιπές µελέτες για την κατασκευή του Γηπέδου. Τα
εν λόγω ποσά θα µεταφερθούν στους οικείους λογαριασµούς των ενσώµατων
παγίων της Εταιρίας µε την ολοκλήρωση κατασκευής του Γηπέδου και θα
αποσβένονται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους από την κείµενη νοµοθεσία
συντελεστές απόσβεσης.
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Απαιτήσεις» την 30.11.2013 αφορά κυρίως σε
απαιτήσεις της Εταιρίας από πελάτες συνολικού ποσού € 543.500. Πιο
συγκεκριµένα, ποσό ύψους € 307.500 αφορά σε απαίτηση από την ΟΠΑΠ Α.Ε.,
ποσό ύψους € 200.000 αφορά απαίτηση από τη Forthnet A.E., ενώ ποσό ύψους
€ 36.000 αφορά σε απαίτηση από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. Οι
απαιτήσεις από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τη Forthnet A.E. αφορούν τιµολογήσεις για
χορηγικά δικαιώµατα και παροχές καθώς και δικαιώµατα προβολής
προϊόντων/υπηρεσιών, επισήµως κατοχυρωµένων διακριτικών γνωρισµάτων,
λογότυπων και σηµάτων της FMH, που αφορούν συνδροµητικές
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες ∆ιάφοροι» της Εταιρίας κατά την
30.11.2013 ποσού € 61.703 αφορά σε απαίτηση της Εταιρίας από Φ.Π.Α. Η
Εταιρία παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α., καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η
κατασκευή του Γηπέδου και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζει ακόµη σηµαντική
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δραστηριότητα.
Οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την 30.11.2013
διαµορφώθηκαν σε € 259.531 και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς
προµηθευτές της (€ 155.850) και υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τα έξοδα
έκδοσης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτους (€
102.600). Ειδικότερα, η υποχρέωση προς προµηθευτές αφορά κυρίως την
εταιρία DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία έχει
αναλάβει ως διαχειριστής του έργου κατασκευής του Γηπέδου
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού» της
Εταιρίας κατά την 30.11.2013 ανήλθε σε € 1.103.058 και αφορά κυρίως σε
Έσοδα Επόµενων Χρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, το ποσό αυτό αφορά κυρίως σε
τιµολόγια παροχής υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία, εκ των
οποίων ποσό € 870.000 αφορά σε χορηγικά δικαιώµατα και παροχές προς τον
ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώ ποσό € 200.000 αφορά σε έσοδα παροχής υπηρεσιών για
εκµετάλλευση δικαιωµάτων προβολής προϊόντων/υπηρεσιών και επισήµως
κατοχυρωµένων διακριτικών γνωρισµάτων, λογότυπων και σηµάτων από τη
Forthnet A.E.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα επιλεγµένα στοιχεία ενδιάµεσης
κατάστασης ταµειακών ροών της Εταιρίας κατά την 30.11.2013:
Επιλεγµένα Στοιχεία Ενδιάµεσης Κατάστασης Ταµειακών Ροών
05.09-30.11.2013
(ποσά σε €)*
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
692.404
Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
(473.580)
Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
999.828
Ταµειακές Ροές Εταιρίας
1.218.652
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Έναρξης περιόδου
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Λήξης περιόδου
1.218.652
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν
από την Εταιρία βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον
Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Β.8

Επιλεγµένες κύριες
άτυπες (pro forma)
χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες,
προσδιοριζόµενες ως
τέτοιες. Οι επιλεγµένες
κύριες άτυπες (pro
forma)
χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες πρέπει
να περιλαµβάνουν
σαφή αναφορά στο
γεγονός ότι λόγω της
φύσης τους, οι άτυπες
(pro forma)
χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες αφορούν
µια υποθετική
κατάσταση και, ως εκ
τούτου, δεν
αντικατοπτρίζουν την
πραγµατική
χρηµατοοικονοµική

∆εν συντρέχει.
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Β.9

θέση ή τα
αποτελέσµατα της
Εταιρίας
Όταν γίνεται πρόβλεψη
ή εκτίµηση κερδών Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, η Εταιρία δεν έχει ανακοινώσει
δηλώνεται το ποσό
οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εκτίµηση της κερδοφορίας της ή άλλων µεγεθών για
την τρέχουσα χρήση (υπερδωδεκάµηνη) ή της επόµενες χρήσεις.

Β.10 Περιγραφή
τυχόν ∆εν συντρέχει.
επιφυλάξεων
στην
έκθεση ελέγχου για τις
ιστορικές
χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες
Β.11 Εάν
το
κεφάλαιο
κίνησης του εκδότη δεν
επαρκεί
για
τις
τρέχουσες απαιτήσεις
του εκδότη πρέπει να
συµπεριληφθεί
επεξήγηση

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης της δεν επαρκεί για
τους επόµενους δώδεκα (12) µήνες, ανεξάρτητα από το αν η έναρξη κατασκευής
του Γηπέδου θα ξεκινήσει σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
κατασκευής του.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, εκτιµά ότι οι ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) οι οποίες αφορούν εξ ολοκλήρου την
κατασκευή του Γηπέδου για το επόµενο δωδεκάµηνο, µε την παραδοχή ότι η
έναρξη κατασκευής του Γηπέδου θα ξεκινήσει σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα, ανέρχονται σε € 26,02 εκατ. (€ 21,15 εκατ. χωρίς ΦΠΑ), ενώ
έως το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2015 ανέρχεται σε € 52,35 εκατ. (€ 42,56
εκατ. χωρίς ΦΠΑ). Το εν λόγω ποσό για το επόµενο δωδεκάµηνο αφορά τις
ταµειακές ανάγκες της Εταιρίας για την κατασκευή του Γηπέδου
(συµπεριλαµβανοµένων και ποσών ΦΠΑ) για την περίοδο Φεβρουάριος 2014 –
Ιανουάριος 2015, δεδοµένου ότι η Εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό και δεν θα
έχει άλλα σηµαντικά έσοδα /έξοδα για την εν λόγω περίοδο.
Το συνολικό κόστος κατασκευής του Γηπέδου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),
το οποίο σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί
µέχρι το ∆εκέµβριο του 2015, θα ανέλθει στο ποσό των € 80 εκατ. (€ 65,1 εκατ.
χωρίς ΦΠΑ) (βλέπε και ανωτέρω ενότητα Β.4 «Περιγραφή των σηµαντικότερων
πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται»). Για την κάλυψη µέρους του κόστους κατασκευής του
Γηπέδου, ήτοι τις ταµειακές ανάγκες (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) της
ο
ο
ου
κατασκευής του Γηπέδου για το 1 και 2 εξάµηνο του 2014 και µέρος του 1
εξαµήνου του 2015, και κατ’ επέκταση την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας σε
κεφάλαιο κίνησης για τους επόµενους 12 µήνες, η Εταιρία πραγµατοποιεί την
παρούσα αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, µε σκοπό την άντληση
κεφαλαίων έως του ποσού των € 29 εκατ.
Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης, η Εταιρία προτίθεται να
καλύψει τη διαφορά που θα προκύψει µέχρι του ποσού των € 29,00 εκατ. είτε µε
νέα αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, είτε µε τραπεζικό δανεισµό που θα
συνάψει. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία, µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση και ως
εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό
όριο.
Πέραν των ανωτέρω σύµφωνα µε την Εταιρία, σηµειώνεται ότι, κατά την διάρκεια
της κατασκευής του Γηπέδου, προτίθεται να ζητήσει την επιστροφή από το
∆ηµόσιο του ΦΠΑ που αφορά το κόστος κατασκευής (εξαιρουµένου του ποσού
που καλύπτεται µέσω της επιχορήγησης) ώστε να µην επιβαρύνεται το ταµειακό
της πρόγραµµα µε τις εκροές ΦΠΑ.
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Ενότητα Γ - Κινητές Αξίες
Γ.1
Περιγραφή του είδους
και της κατηγορίας των
κινητών αξιών που
προσφέρονται
ή/και
εισάγονται
προς
διαπραγµάτευση,
συµπεριλαµβανοµένου
οποιουδήποτε αριθµού
αναγνώρισης κινητών
αξιών

Οι µετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές και σε υλική µορφή. Οι µετοχές
της Εταιρίας δύνανται να µετατραπούν σε ανώνυµες και το αντίστροφο µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις
παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και την παρ. 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού και
µε τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.

Γ.2

Νόµισµα στο οποίο
είναι εκφρασµένες οι Οι µετοχές της Εταιρίας είναι εκφρασµένες σε ευρώ.
κινητές αξίες

Γ.3

Ο
αριθµός
των
µετοχών
που Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 30.11.2013 ανέρχεται
εκδόθηκαν και έχουν σε € 1.000.000,00 και διαιρείται σε 100.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ολοσχερώς εξοφληθεί, ονοµαστικής αξίας € 10,00 η κάθε µια.
και των µετοχών που
εκδόθηκαν αλλά δεν
έχουν εξοφληθεί. Η
ονοµαστική αξία ανά
µετοχή, ή αναφορά του
γεγονότος
ότι
οι
µετοχές δεν έχουν
ονοµαστική αξία

Γ.4

Περιγραφή
των
δικαιωµάτων
που Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες. Οι µέτοχοι ασκούν τα
συνδέονται
µε
τις δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω της Γενικής
κινητές αξίες
Συνέλευσης. Οι µέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους ή οι δανειστές
τους, δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή µέρους
της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν την
εκκαθάριση ή διανοµή της εταιρικής περιουσίας ή να αναµειχθούν στη διοίκηση
της Εταιρίας ή να αµφισβητήσουν τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων εξαιρουµένων των δικαιωµάτων που έχουν από το καταστατικό ως
µέτοχοι.
Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα που καθορίζονται από τον Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύει. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής και η ιδιότητα του
µετόχου συνεπάγονται την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισµό άσκηση του
δικαιωµάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόµο, το
καταστατικό της Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των
µετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις µετοχές, µεταξύ άλλων, είναι τα εξής:
 ∆ικαίωµα Προτίµησης παλαιών µετόχων σε περίπτωση έκδοσης νέων
µετοχών
 ∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
 ∆ικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρίας
 ∆ικαίωµα Μερίσµατος
 ∆ικαίωµα στο προϊόν Εκκαθάρισης
 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Γ.5

Περιγραφή
τυχόν
περιορισµών
στην ∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ελεύθερη µεταβίβαση των µετοχών της
ελεύθερη µεταβίβαση Εταιρίας.
των κινητών αξιών
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Γ.6

Γ.7

Αναφορά του κατά
πόσο
οι
προσφερόµενες
κινητές
αξίες
αποτελούν
ή
θα
αποτελέσουν
αντικείµενο
αίτησης
εισαγωγής
προς
διαπραγµάτευση
σε
ρυθµιζόµενη αγορά και
της ταυτότητας όλων
των
ρυθµιζόµενων
αγορών, στις οποίες οι
κινητές
αξίες
αποτελούν ή πρόκειται
να
αποτελέσουν
αντικείµενο
διαπραγµάτευσης
Περιγραφή της
µερισµατικής πολιτικής

∆ - Κίνδυνοι
∆.1 Κύριες
Πληροφορίες
σχετικά
µε
τους
βασικούς
κινδύνους
που αφορούν ειδικά
στον εκδότη ή στον
τοµέα δραστηριότητάς
του

Σηµειώνεται ότι οι µετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών ή σε άλλη, οργανωµένη ή και µη οργανωµένη αγορά, και δεν
προβλέπεται η εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε άλλη
οργανωµένη ή µη οργανωµένη αγορά.

Η Εταιρία συστάθηκε στις 05.09.2013 και διανύει την πρώτη εταιρική της χρήση,
η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31.12.2014. Ως εκ τούτου η πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση που θα εγκρίνει οικονοµικές καταστάσεις θα πραγµατοποιηθεί το
2015. Σηµειώνεται επίσης ότι η Εταιρία βρίσκεται σε περίοδο σχεδιασµού και εν
συνεχεία θα ακολουθήσει η κατασκευαστική περίοδος του Γηπέδου. Συνεπεία
των ανωτέρω, δεν προβλέπεται από τη ∆ιοίκηση της να έχει σηµαντικό
αντικείµενο δραστηριότητας και κατ’ επέκταση καθαρά κέρδη προς διανοµή
τουλάχιστον µέχρι και τη χρήση 2015.

I.

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον της
Ελλάδας
 Η ελληνική δηµοσιονοµική κρίση δηµιουργεί αβεβαιότητα και ενδέχεται
να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική
δραστηριότητα και την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.
 Η οικονοµική κρίση µπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα
της Εταιρίας να αντλήσει κεφάλαια, είτε µέσω δανεισµού είτε µέσω
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισµού.
 Εξάρτηση από πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν έµµεσα
επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και
τις προοπτικές της Εταιρίας.

II.

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της
Εταιρίας
 Στην από 18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου
Αθλητισµού Μνήµης και Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια
µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ δεν ορίζονται συγκεκριµένες πρόσοδοι
της Εταιρίας.
 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την καθυστέρηση του χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής, τις υπερβάσεις στο κόστος κατασκευής και την τήρηση
των προδιαγραφών κατασκευής και την εν γένει υλοποίηση του έργου
κατασκευής του Γηπέδου.
 Κίνδυνος που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού
προγράµµατος.
 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη λειτουργική περίοδο του Γηπέδου.
 Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της ∆ικέφαλος 1924 Α.Ε. είναι
δύσκολο να αξιολογηθεί εξαιτίας της περιορισµένης διάρκειας της από
τη σύστασή της καθώς και της περιόδου κατασκευής του Γηπέδου.
 Το επιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
τις παραδοχές και τις εκτιµήσεις της Εταιρίας, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι
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∆.3

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

Ε - Προσφορά
Ε.1 Τα συνολικά καθαρά
έσοδα και εκτίµηση
των συνολικών εξόδων
της
έκδοσης/προσφοράς
συµπεριλαµβανοµένων
των
κατ’
εκτίµηση
εξόδων
που
χρεώνονται
στον
επενδυτή από τον
εκδότη
ή
τον
προσφέροντα

Ε.2α Λόγοι της προσφοράς
και της χρήσης των
εσόδων,
εκτιµώµενο
καθαρό ποσό των
εσόδων

περιοριστικά, οι εκτιµώµενες πηγές εσόδων ή ευρεία εµπορική
αποδοχή του Γηπέδου, τα οποία παραµένουν αναπόδεικτα.
Εξάρτηση της Εταιρίας από τον κύριο µέτοχο.
Εξάρτηση από διοικητικά και άλλα στελέχη.
Έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης.
Λειτουργικός κίνδυνος.
Πιστωτικός κίνδυνος.

III.

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ΑΕΚ
 Η από 18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού
Μνήµης και Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια µεταξύ της
Εταιρίας και της ΑΕΚ, και η παραχωρούµενη έκταση,
βασίζονται/υπόκεινται σε µελλοντικά και, σε ορισµένο βαθµό, αβέβαια
γεγονότα.
 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την οµαλή εκπλήρωση των όρων των
συµβάσεων που συνάπτει η Εταιρία µε τρίτους, στο πλαίσιο των
συµβάσεων µε την ΑΕΚ.
 Η ΑΕΚ εξαρτάται από τους οπαδούς της.
 Η ΑΕΚ εξαρτάται από την απόδοση (συµπεριλαµβανοµένης και της
βαθµολογικής συγκοµιδής) και τη δηµοτικότητα της ποδοσφαιρικής
οµάδας.
 Κίνδυνος ρευστότητας.

IV.

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά ποδοσφαίρου
 Έντονος ανταγωνισµός στην αγορά ποδοσφαίρου.
 Αλλαγή του νοµικού και θεσµικού Πλαισίου.
 Αλλαγές σε κανονισµούς από τις εποπτικές αρχές.
 Ενδεχόµενη πτώση της δηµοτικότητας του ποδοσφαίρου.





Ρευστότητα της µετοχής.
Μελλοντικές εκδόσεις µετοχών µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη
µείωση του ποσοστού συµµετοχής των υπαρχόντων µετόχων.
Κίνδυνος µη διανοµής µερίσµατος.

Τα κεφάλαια που δύναται να αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, και µετά την
αφαίρεση των εκτιµώµενων εξόδων έκδοσης ποσού € 0,48 εκατ., εκτιµάται ότι θα
ανέλθουν στο ποσό των € 28,52 εκατ.

Τα κεφάλαια που δύναται να αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, και µετά την
αφαίρεση των εκτιµώµενων εξόδων έκδοσης ποσού € 0,48 εκατ., εκτιµάται ότι θα
ανέλθουν στο ποσό των € 28,52 εκατ.
Ειδικότερα, η Εταιρία εκτιµά ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα
αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, θα διατεθούν, στο σύνολό
τους, µέχρι τα µέσα του 1ο εξαµήνου του 2015, και θα καλύπτουν τον κύριο όγκο
µελετών, χωµατουργικές εργασίες, αντιστηρίξεις, στεγανολεκάνη, φέροντα
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οργανισµό, πυλώνες, προκατασκευασµένες κερκίδες, δεξαµενές οµβρίων,
αρµούς διαστολής και στέγαστρο χωρίς µεµβράνη καθώς και µέρος των
δαπανών σχετικά µε τη διασυνδεσιµότητα του Γηπέδου µε τους οργανισµούς
κοινής ωφέλειας. Σύµφωνα µε την Εταιρία, σε περίπτωση µερικής κάλυψης και
αναλόγως του ποσού που θα συγκεντρωθεί από την παρούσα αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου, θα χρησιµοποιηθεί από την Εταιρία για να καλύψει τις
ταµειακές ανάγκες (ταµειακές εκροές µε ΦΠΑ) του έργου κατασκευής του
ο
ο
Γηπέδου το 1 ή και το 2 Εξάµηνο του 2014 (βλέπε ανωτέρω Β4 «Περιγραφή
των σηµαντικότερων πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των
αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται»).
Σε περίπτωση που τα έσοδα της Εταιρίας από την παρούσα αύξηση είναι
χαµηλότερα από τα προσδοκώµενα, η Εταιρία για το ποσό που υπολείπεται από
τα εκτιµώµενα έσοδα της αύξησης θα προβεί είτε σε δανεισµό είτε σε νέα αύξηση
του µετοχικού της κεφαλαίου. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία, µέχρι την ηµεροµηνία
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή
σύµβαση και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης
ή/και πιστωτικό όριο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν
από την παρούσα αύξηση θα διατηρούνται, µέχρι την εκταµίευση τους για τους
ως άνω σκοπούς, σε καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασµούς.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δεσµεύεται να ενηµερώσει την επόµενη
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, καθώς και σε τυχόν Έκτακτη
Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί νωρίτερα από την Τακτική, σχετικά µε τη
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την παρούσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου. Η Εταιρία δεσµεύεται ότι η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων,
κατά τις γνωστοποιήσεις των ανωτέρω περιπτώσεων θα ελέγχεται από τον
Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Ε.3

Περιγραφή των όρων
και
των Η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της
προϋποθέσεων
της 24.02.2014, στην οποία παρευρέθησαν όλοι οι µέτοχοι της Εταιρίας, που
προσφοράς
αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των κοινών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου
της Εταιρίας, αποφάσισε µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
κατά το ποσό των € 29.000.000,00, µε έκδοση 2.900.000 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 10,00 η κάθε µια και τιµή διάθεσης €
10,00 η κάθε µια, µε καταβολή µετρητών.
Επίσης, οι µέτοχοι που συµµετείχαν στην ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, αποφάσισαν οµόφωνα, να
παραιτηθούν οριστικά και αµετάκλητα του δικαιώµατος προτιµήσεως, για λόγους
ηθικής τάξεως και συναισθηµατικούς, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους
οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ να συµµετάσχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας, σύµφωνα µε πολλαπλώς εκπεφρασθείσα επιθυµία τους, για να
ικανοποιηθεί το αίσθηµα συµµετοχής τους στα δρώµενα της Εταιρίας και να
ενισχυθεί η ψυχική τους σύνδεση µε την ιστορική οµάδα, καθόσον η παροχή
στους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ της δυνατότητας να συµµετάσχουν στην
Εταιρία που έχει αναλάβει το έργο κατασκευής του ιστορικού Γηπέδου της ΑΕΚ
έχει συµβολική σηµασία και αποτελεί ηθικό καθήκον όλων των µετόχων. Οι
παλαιοί µέτοχοι, παραιτούµενοι από το δικαίωµα προτίµησης, δικαιούνται να
συµµετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου µαζί µε τους λοιπούς οπαδούς και φίλους
της ΑΕΚ. Επίσης, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας, µεταξύ άλλων, να διαθέσει τις µετοχές της αύξησης
στους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ, βάσει των κριτηρίων που εκείνο θα
καθορίσει, καθώς και να καθορίσει το χρονικό σηµείο από το οποίο θα
επιτρέπονται οι καταθέσεις προς τον σκοπό της καλύψεως της αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την από 24.02.2014 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβούλιου της Εταιρίας, µεταξύ άλλων, αποφασίστηκαν τα εξής:
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Πρόσωπα που θα δικαιούνται να συµµετάσχουν στην παρούσα αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας:
Τα πρόσωπα που δικαιούνται να συµµετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου είναι
νοµικά και φυσικά πρόσωπα (στα οποία περιλαµβάνονται όλοι οι οπαδοί και
φίλοι της ΑΕΚ, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ,
καθώς και οι µέτοχοι της Εταιρίας), καλύπτοντας τις µετοχές που έκαστος
επιθυµεί να αναλάβει και καταβάλλοντας το πλήρες ποσό της συµµετοχής τους
στην αύξηση. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, θα είναι δυνατή η καταβολή
(αµέσως ή δι’ αντιπροσώπου) του ποσού, µε το οποίο επιθυµούν να
συµµετάσχουν στην αύξηση, απευθείας σε τραπεζικό λογαριασµό επ’ ονόµατι της
Εταιρίας στην Τράπεζα Πειραιώς, που θα ανοιχθεί για το σκοπό της
συγκέντρωσης του κεφαλαίου της αυξήσεως. Σχετικώς θα συµπληρωθεί και θα
υπογραφεί από κάθε πρόσωπο (ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του) το
έντυπο της αίτησης µε τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συµµετοχή στην
αύξηση κεφαλαίου.
∆ιευκρινίζεται ότι στα παραπάνω πρόσωπα µε δικαίωµα συµµετοχής στην
αύξηση συµπεριλαµβάνονται και οι µέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι, έχοντας
παραιτηθεί οριστικώς και αµετακλήτως από το δικαίωµα προτίµησης κατά την
από 24.02.2014 Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούνται να
συµµετάσχουν στην παρούσα αύξηση επί ίσοις όροις µε τους υπόλοιπους
συµµετέχοντες. Το ίδιο ισχύει και για κάθε «φίλο» της ΑΕΚ που επιθυµεί να
ενισχύσει την ευγενή προσπάθεια της ιστορικής οµάδας να αποκτήσει το δικό της
γήπεδο.
Στην παρούσα αύξηση δεν υπάρχει ανώτατο όριο εγγραφής ανά συµµετέχοντα.
Ως εκ τούτου κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να συµµετάσχει στο πλαίσιο της
παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε ποσό και αριθµό µετοχών µέχρι
του συνολικού ποσού της αποφασισθείσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
ήτοι € 29.000.000 (2.900.000 νέες κοινές µετοχές). Επίσης σηµειώνεται ότι
κατώτατο όριο εγγραφής είναι το ποσό των € 10,00 που αντιστοιχεί στην τιµή
διάθεσης µιας (1) νέας κοινής µετοχής.
Επισηµαίνεται ότι κλασµατικές µετοχές δεν θα εκδοθούν. Ως εκ τούτου, τα
ανωτέρω πρόσωπα θα δηλώνουν τον αριθµό των νέων µετοχών για τον οποίο
επιθυµούν να εγγραφούν και θα καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό στον ειδικό
λογαριασµό που προορίζεται για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας.
Επίσης, η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρίας της 24.02.2014 αποφάσισε ότι στην περίπτωση που µετά τα ανωτέρω,
δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Σηµειώνεται ότι µετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιοδήποτε λόγο.
Συνοπτικά, οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας,
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

100.000

Κοινές
ονοµαστικές

ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Με αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή
µετρητών µε ∆ηµόσια Προσφορά στην Ελλάδα
σε οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ

2.900.000

Κοινές
Ονοµαστικές

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ

3.000.000

Κοινές
Ονοµαστικές

Ονοµαστική Αξία Μετοχής

€ 10,00

Τιµή ∆ιάθεσης ανά Μετοχή

€ 10,00

Συνολικά Εκτιµώµενα Έσοδα Αύξησης
(1)
Μετοχικού Κεφαλαίου

€ 29.000.000,00

(1)

Με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
Πηγή: Εταιρία.

Ε.4

Ε.5

Ε.6

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

Όνοµα του προσώπου
ή της οντότητας που
προσφέρεται
να
πωλήσει την κινητή
αξία.
Συµφωνίες
υποχρεωτικής
διακράτησης:
ενδιαφερόµενα
µέρη
και
περίοδος
υποχρεωτικής
διακράτησης
Ποσό και ποσοστό της
άµεσης µείωσης της
διασποράς
που
προκύπτει από την
προσφορά. Εάν η
προσφορά εγγραφής
γίνεται
σε
υφιστάµενους
µετόχους,
να
αναφερθεί το ποσό και
το
ποσοστό
της
άµεσης µείωσης της
διασποράς
εάν
οι
µέτοχοι
αυτοί
δεν
εγγράψουν τη νέα
προσφορά

∆εν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ της Εταιρίας και των φυσικών και
νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στην παρούσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας ούτε υφίστανται συµφέροντα που επηρεάζουν σηµαντικά
την έκδοση/προσφορά των νέων µετοχών.
∆υνητικώς, θα µπορούσε να τεθεί µελλοντικά σύγκρουση των συµφερόντων του
κ. Γ. Μελισσανίδη ως αποτέλεσµα της συµµετοχής του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχοντος συµφέροντα στην εταιρία αυτή, µε τα συµφέροντά
του στην Εταιρία, αν προέκυπτε εµπλοκή στην οµαλή εξέλιξη των σχέσεων
Εταιρίας και ΟΠΑΠ Α.Ε. όσον αφορά τη µεταξύ της Εταιρίας και του ΟΠΑΠ Α.Ε.
σύµβασης χορηγίας. Στην περίπτωση αυτή, ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης
σύµφωνα µε την από 11.12.2013 δήλωσή του δεν θα συµµετάσχει στη λήψη
αποφάσεων των οργάνων των εταιριών επί των θεµάτων αυτών.

∆εν συντρέχει.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, κατά την
ηµεροµηνία της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
24.02.2014 καθώς και η µετοχική σύνθεση που θα προκύψει µε την παραδοχή
ότι η συµµετοχή των νέων µετόχων (οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων
διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι
υφιστάµενοι µέτοχοι) θα διαµορφωθεί στο ποσό των € 28.900.000 (όλοι µε ποσά
κάτω από € 100.000) και ο κ. Γ. Μελισσανίδης, έχοντας αιτηθεί να συµµετάσχει
µε ποσό € 9.000.000, λαµβάνοντας υπόψη την από 11.12.2013 δήλωση
πρόθεσής του, θα συµµετάσχει τελικά µε το ποσό των € 100.000 στο κατά
προτεραιότητα όριο.
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Μέτοχοι
Γεώργιος
Μελισσανίδης
Λοιποί
Υφιστάµενοι
Μέτοχοι (15
φυσικά
πρόσωπα)

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ
Πριν την παρούσα αύξηση του
Μετά την παρούσα αύξηση του µετοχικού
(1)
µετοχικού κεφαλαίου
κεφαλαίου
Αριθµ.
∆ικ/τα
Αριθµ.
%
∆ικ/τα
%
% συµµ.
% συµµ.
Μετοχών*
ψήφου**
Μετοχών*
συµµ.***
ψήφου**
συµµ.***
98.500

98,50%

98.500

98,50%

108.500

3,62%

108.500

3,62%

1.500

1,50%

1.500

1,50%

1.500

1,50%

1.500

1,50%

-

-

-

-

2.890.000

96,33%

2.890.000

96,33%

100.000 100,00%

3.000.000

100,000%

3.000.000

100,000%

Νέοι
Μέτοχοι(2)
ΣΥΝΟΛΟ

100.000 100,00%

* Η ονοµαστική αξία των µετοχών είναι € 10,00 η κάθε µια.
** Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου για όλους τους µετόχους, συµπίπτει µε τον
αριθµό των µετοχών τους.
*** Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
(1)
Για τον αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου µετά την ολοκλήρωση της παρούσας
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου έγινε η παραδοχή της πλήρους κάλυψης της.
(2)
Οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ.
Πηγή: Εταιρία.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, κατά την
ηµεροµηνία της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
24.02.2014 καθώς και η µετοχική σύνθεση που θα προκύψει µετά την παρούσα
αύξηση, µε την παραδοχή ότι η συµµετοχή των νέων µετόχων (οπαδοί και φίλοι
της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, χωρίς
να συµπεριλαµβάνονται οι υφιστάµενοι µέτοχοι) θα διαµορφωθεί στο ποσό των €
20.000.000 και ο κ. Γ. Μελισσανίδης, έχοντας αιτηθεί να συµµετάσχει µε το ποσό
των € 9.000.000, σύµφωνα µε την από 11.12.2013 δήλωση πρόθεσής του, θα
συµµετάσχει µε το ποσό των € 9.000.000 .

Μέτοχοι

Γεώργιος
Μελισσανίδης
Λοιποί
Υφιστάµενοι
Μέτοχοι (15
φυσικά
πρόσωπα)
Νέοι
Μέτοχοι(2)
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ
Πριν την παρούσα αύξηση του µετοχικού
Μετά την παρούσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου
κεφαλαίου (1)
Αριθµ.
∆ικ/τα
Αριθµ.
%
∆ικ/τα
%
% συµµ.
% συµµ.
Μετοχών*
ψήφου**
Μετοχών*
συµµ.***
ψήφου**
συµµ.***
98.500

98,50%

98.500

98,50%

998.500

33,283%

998.500

33,283%

1.500

1,50%

1.500

1,50%

1.500

1,50%

1.500

1,50%

-

-

-

-

2.000.000

66,667%

2.000.000

66,667%

100.000

100,00%

100.000

100,00%

3.000.000

100,000%

3.000.000

100,000%

* Η ονοµαστική αξία των µετοχών είναι € 10,00 η κάθε µια.
** Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου για όλους τους µετόχους, συµπίπτει µε τον
αριθµό των µετοχών τους.
*** Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
(1)
Για τον αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου µετά την ολοκλήρωση της παρούσας
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου έγινε η παραδοχή της πλήρους κάλυψης της.
(2)
Οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ.
Πηγή: Εταιρία.

Σηµειώνεται ότι, τα ανωτέρω 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.
∆εν είναι γνωστό στην Εταιρία εάν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών της οργάνων ή/και το ανώτερο διοικητικό στέλεχος ή/και οι ιδρυτές /
µέτοχοί της, πέραν του βασικού µετόχου κ. Γεωργίου Μελισσανίδη που δήλωσε
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την πρόθεσή του να συµµετάσχει στην παρούσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας µε το ποσό των € 9.000.000, ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο (εξαιρουµένου του κ. Γ. Μελισσανίδη) προτίθενται να εγγραφούν για
περισσότερο από 5% των προσφερόµενων µετοχών.
Ε.7

Εκτιµώµενα
Έξοδα
που Χρεώνονται στον ∆εν υφίστανται έξοδα που χρεώνονται σε όσους θα συµµετάσχουν στην
Επενδυτή από τον παρούσα αύξηση.
Εκδότη
ή
τον
Προσφέροντα
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2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η επένδυση στις µετοχές της ∆ικέφαλος 1924 Α.Ε. υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις
λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα
πρέπει, πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες
κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω, σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές καταστάσεις και τις
σχετικές επεξηγήσεις τους καθώς και το «Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας» (ή το
«Επιχειρηµατικό Σχέδιο»), (βλέπε και ενότητες 3.4.1 «Αντικείµενο ∆ραστηριότητας» και 3.4.2.2
«Τρέχουσες και Μελλοντικές Επενδύσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, η
Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα λειτουργικά της αποτελέσµατα ενδέχεται να
επηρεαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σηµειωθεί πτώση στην αξία των κοινών ονοµαστικών
µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους της επένδυσης σε αυτές.
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες, που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι
µόνοι που, ενδεχοµένως, να αντιµετωπίσει η Εταιρία ή ο κλάδος στον οποίο θα δραστηριοποιείται
(συµπεριλαµβανοµένου και του ευρύτερου κλάδου του αθλητισµού και του ποδοσφαίρου). Πρόσθετοι
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν επίσης δυσµενώς στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες της Εταιρίας, τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τις
προοπτικές και το Επιχειρηµατικό Σχέδιό της.
Σηµειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποιήσεις τους όσον
αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς.

2.1
2.1.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον της Ελλάδας
Η ελληνική δηµοσιονοµική κρίση δηµιουργεί αβεβαιότητα και ενδέχεται να συνεχίσει
να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και την οικονοµική
κατάσταση της Εταιρίας

Το γενικότερο µακροοικονοµικό πλαίσιο παρουσιάζεται ασταθές τόσο εξαιτίας της συνεχιζόµενης
οικονοµικής κρίσης σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και των διαρθρωτικών προβληµάτων που
παρουσιάζει η ελληνική οικονοµία.
Η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει ήδη από το 2009 σε περίοδο ύφεσης, µε κύρια χαρακτηριστικά τη
µείωση του ΑΕΠ, τα υψηλά επίπεδα δηµοσίου χρέους και ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης και τα
υψηλά επίπεδα ανεργίας, τα οποία οδήγησαν σε συνεχείς υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας και αύξηση των επιτοκίων δανεισµού. Ακολούθως η αδυναµία
χρηµατοδότησης του δηµοσίου χρέους από τις αγορές οδήγησε στην υπογραφή των Μνηµονίων
Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), µε σκοπό την εξασφάλιση
χρηµατοδότησης. Περαιτέρω το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής που υιοθέτησε
η Ελληνική Κυβέρνηση συνοδεύτηκε µε πρόσθετα µέτρα λιτότητας, τα οποία περιλαµβάνουν, µεταξύ
άλλων, αύξηση των φορολογικών εσόδων, µείωση των δηµόσιων δαπανών, αλλαγές στο
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα κ.ά.
Επιπλέον, µια ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή/και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και µετάβαση σε εθνικό νόµισµα αναµένεται να οδηγήσει σε σηµαντική κάµψη της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σε πτωχεύσεις οικονοµικών µονάδων, περαιτέρω αύξηση της
ανεργίας και διατάραξη της οµαλής λειτουργίας της αγοράς. Μια τόσο σηµαντική αλλαγή, χωρίς να
είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει το σύνολο της οικονοµικής ζωής της
χώρας.
Από την άλλη πλευρά, το 2014 εκτιµάται ότι θα είναι έτος καµπής για την επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας, δεδοµένου ότι αναµένεται βελτίωση της χρηµατοδότησης της οικονοµίας λόγω της
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αναδιάρθρωσης και της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τοµέα, τόνωση των επενδύσεων από
το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και εξάλειψη των αβεβαιοτήτων για την πορεία της χώρας.
Όλα τα ανωτέρω επηρεάζουν, µεταξύ άλλων, το διαθέσιµο εισόδηµα και τις καταναλωτικές δαπάνες
και κατ’ επέκταση ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη δραστηριότητα, τα οικονοµικά αποτελέσµατα
και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας.

2.1.2

Η οικονοµική κρίση µπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα της Εταιρίας
να αντλήσει κεφάλαια, είτε µέσω δανεισµού είτε µέσω αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισµού

Η δυνατότητα της Εταιρίας να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια µέσω δανεισµού ή αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου επηρεάζεται σηµαντικά, µεταξύ άλλων, από τις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες και τις
πιέσεις της ύφεσης που προκαλούνται από τα µέτρα λιτότητας που υιοθετεί η ελληνική κυβέρνηση
καθώς και τις εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία, µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση
και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό όριο. Βλέπε.
σχετικώς και παράγοντα κινδύνου 2.2.3 «Κίνδυνος που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του
επενδυτικού προγράµµατος», 2.2.6 «Το επιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρίας εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τις παραδοχές και τις εκτιµήσεις της Εταιρίας, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι
εκτιµώµενες πηγές εσόδων ή ευρεία εµπορική αποδοχή του Γηπέδου, τα οποία παραµένουν
αναπόδεικτα» και 2.2.9 «Έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
Συνεπώς, η παρούσα οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε τυχόν αυξητικές τάσεις των επιτοκίων
δανεισµού, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα της Εταιρίας να αντλήσει κεφάλαια, την
ρευστότητά της και κατ’ επέκταση την επιχειρηµατική δραστηριότητα, τον τρόπο χρηµατοδότησης του
κόστους κατασκευής του Γηπέδου, την οικονοµική της κατάσταση και τα λειτουργικά της
αποτελέσµατα.

2.1.3

Εξάρτηση από πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν έµµεσα επιπτώσεις
στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας

Οι πολιτικές εξελίξεις οι οποίες – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- είναι οι ακόλουθες:
−
−
−

αλλαγές της ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής
πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, Ευρώπη ή αλλού
οικονοµικές, φορολογικές, κοινωνικές µεταρρυθµίσεις

που µπορεί να επηρεάσουν την ελληνική οικονοµία, ενδέχεται να έχουν έµµεσα αρνητικές επιπτώσεις
στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας.

2.2

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρίας

H Εταιρία είναι κατασκευαστική εταιρία, η οποία ιδρύθηκε µε κύριο σκοπό την κατασκευή και
εκµετάλλευση του Γηπέδου και των εγκαταστάσεων του στην περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας, στην
θέση στην οποία προϋπήρχε το γήπεδο «Ν. Γκούµας» ιδιοκτησίας του σωµατείου Αθλητική Ένωση
Κων/λεως (ΑΕΚ) (εφεξής το «Γήπεδο»). Εκτιµώµενες πηγές εσόδων, σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της
Εταιρίας, κατά τη λειτουργική περίοδο του Γηπέδου, θα αποτελούν τα έσοδα από:
 την ονοµατοδοσία του Γηπέδου και των θυρών εισόδου / εξόδου,
 τα εισιτήρια ποδοσφαιρικών αγώνων ως ποσοστό εσόδων, σύµφωνα µε την οριστική
σύµβαση παραχώρησης που θα υπογραφεί µεταξύ της Εταιρίας και του αθλητικού
σωµατείου ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε µελλοντικού διάδοχου νοµικού
προσώπου για το ποδοσφαιρικό του τµήµα),
 τις σουίτες του Γηπέδου,
 τις διαφηµιστικές πινακίδες στο χώρο του Γηπέδου,
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την ενοικίαση εµπορικών χώρων του Γηπέδου (αναψυκτήρια/καντίνες, κατάστηµα ΑΕΚ,
εισιτήρια από µουσεία κ.ά.), και
τις εκδηλώσεις (συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.λπ.).

Εποµένως, η πορεία και η κερδοφορία της Εταιρίας είναι άµεσα συνυφασµένη µε την επιτυχηµένη
λειτουργία του Γηπέδου σε συνδυασµό µε τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και πορεία της
ποδοσφαιρικής οµάδας της ΑΕΚ (βλέπε και ενότητα 2.3 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ΑΕΚ» του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

2.2.1

Στην από 18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης και
Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ δεν
ορίζονται συγκεκριµένες πρόσοδοι της Εταιρίας

Την 18.11.2013 υπεγράφη σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης και
Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια (η «Σύµβαση») µεταξύ της Εταιρίας και του Αθλητικού
Σωµατείου ΑΕΚ («ΑΕΚ»), η οποία αφορά την ανάληψη υποχρέωσης από την ΑΕΚ για παραχώρηση
στην Εταιρία της χρήσης και διαχείρισης από την Εταιρία για λογαριασµό της ΑΕΚ της έκτασης του
έργου όταν αυτό επιτραπεί. Στην Σύµβαση δεν ορίζονται συγκεκριµένες πρόσοδοι της Εταιρίας ή της
ΑΕΚ από τη σύµβαση παραχώρησης (π.χ. µε βάση τα έσοδα από τα εισιτήρια της ΠΑΕ), ούτε
διασφαλίζεται η χρήση του έργου από τη µέλλουσα να συσταθεί ΠΑΕ (στην περίπτωση που το
ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο προβιβαστεί στην Β’ εθνική κατηγορία πρωταθλήµατος
ποδοσφαίρου). Προβλέπεται γενικά ότι η Εταιρία θα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης
του έργου αλλά και ότι η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της οριστικής σύµβασης παραχώρησης θα
διατηρεί στο ακέραιο έναντι της ΠΑΕ, που τυχόν θα συστήσει στο µέλλον, τα δικαιώµατά της εκ της
παραχώρησης του ονόµατος και του σήµατός της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 2725/1999.
Ο εν λόγω νόµος εισάγει πλήθος περιορισµών ως προς τη δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσης
των αθλητικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση µίσθωσής τους από αθλητική ανώνυµη εταιρία,
προβλέποντας ενδεικτικά ότι εφόσον ιδρύσει ΠΑΕ η ΑΕΚ, η ΠΑΕ θα έχει δικαίωµα (αλλά όχι
υποχρέωση) µίσθωσης και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και των περί αυτών χώρων για
εµπορική εκµετάλλευση καθώς και ότι η ΑΕΚ θα έχει δικαίωµα να εισπράττει απευθείας συγκεκριµένα
ποσά από την εκµετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω παρότι δεν δηµιουργούν
οποιοδήποτε ζήτηµα ως προς την ανέγερση του γηπέδου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να
ρυθµιστούν οι σχετικές λεπτοµέρειες στην οριστική σύµβαση παραχώρησης. Η Εταιρία κατά την
υπογραφή της οριστικής σύµβασης παραχώρησης προτίθεται να διασφαλίσει συµβατά έσοδα µε το
Ν. 2725/1999 επ’ αµοιβαίο όφελος των συµβαλλοµένων µερών.
Ορισµένα µάλιστα από τα ζητήµατα αυτά αναµένεται από την Εταιρία να ρυθµιστούν µελλοντικά µε
ειδική νοµοθετική ρύθµιση. Ειδικότερα, το υποβληθέν σε δηµόσια διαβούλευση (για την περίοδο
20.02-28.02.2014) σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (το «Υ.Π.Ε.Κ.Α.») µε αντικείµενο το κανονιστικό πλαίσιο – σχεδιασµό και
πολεοδοµική οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δηµιουργία Κέντρου
Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού, προβλέπει, µεταξύ άλλων, στην παράγραφο 2 εδάφιο β΄ του
υπό διαβούλευση άρθρου ότι οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), που
ορίζουν ότι α) η εκµετάλλευση των διαφηµιστικών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων
περιλαµβάνει όλους τους χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους τηλεθεατές, σε
περιπτώσεις τηλεοπτικών µεταδόσεων των αγώνων και ότι για την παραχώρηση του δικαιώµατος
εκµετάλλευσης των διαφηµιστικών χώρων και τους όρους αυτής απαιτείται συµφωνία του ιδιοκτήτη ή
εκµισθωτή κατά περίπτωση της αθλητικής εγκατάστασης, της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυµης
εταιρίας ή του σωµατείου και του φυσικού ή νοµικού προσώπου προς το οποίο γίνεται η
παραχώρηση, β) ότι η µισθώτρια εταιρία οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκµισθωτή κατά
περίπτωση του γυµναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
του συνολικού τιµήµατος της οικείας σύµβασης, και γ) ότι το αθλητικό σωµατείο υποχρεούται να
παραχωρεί στην ΠΑΕ, στην περίπτωση που του ζητηθεί, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την
κάλυψη των αναγκών συµµετοχής της οµάδας της σε επίσηµες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και
όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιµασίας των αθλητών της έναντι ανταλλάγµατος, δεν
εφαρµόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της έκτασης όπου θα κατασκευασθεί το νέο γήπεδο. Το
Υ.Π.Ε.Κ.Α αναµένεται από την Εταιρία να προωθήσει προς ψήφιση στη Βουλή τη νοµοθετική
ρύθµιση µαζί µε τα συναρµόδια υπουργεία. Επισηµαίνεται ότι το σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης, το
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οποίο τέθηκε υπό διαβούλευση δεν έχει κανονιστική ισχύ. ∆εν διασφαλίζεται ότι θα γίνει νόµος του
κράτους ή ότι αυτό θα συµβεί χωρίς ουσιώδη µεταβολή του υφιστάµενου περιεχοµένου του.
Στην περίπτωση που οι λεπτοµέρειες για τα παραπάνω ζητήµατα, δεν ρυθµιστούν µε την υπογραφή
της οριστικής σύµβασης παραχώρησης κατά τρόπο συµβατό µε τους περιορισµούς του Ν.
2725/1999, (συµπεριλαµβανοµένου του ζητήµατος των προσόδων της Εταιρίας ή της ΑΕΚ από τη
σύµβαση οριστικής παραχώρησης) και αναλόγως του περιεχοµένου του τελικού νοµοσχεδίου που
τυχόν θα ψηφισθεί µελλοντικά επί των θεµάτων αυτών µπορεί να επηρεαστεί ουσιωδώς αρνητικά η
δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.
2.2.2

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την καθυστέρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής,
τις υπερβάσεις στο κόστος κατασκευής και την τήρηση των προδιαγραφών
κατασκευής και την εν γένει υλοποίηση του έργου κατασκευής του Γηπέδου

Υπάρχουν τρεις βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε την κατασκευαστική περίοδο ενός γηπέδου και
είναι οι εξής:


Ο κίνδυνος ολοκλήρωσης κατασκευής ενός γηπέδου σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη από την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης συνεπεία εξωγενών παραγόντων.



Ο κίνδυνος ολοκλήρωσης κατασκευής ενός γηπέδου µε υπερβάσεις στο αρχικώς εκτιµώµενο
κόστος κατασκευής του, συνεπεία γεγονότων ή/και καταστάσεων που κατά την περίοδο
σύνταξης και έγκρισης των οικείων µελετών και των προδιαγραφών κατασκευής δεν ήταν
γνωστά .



Ο κίνδυνος η κατασκευή ενός γηπέδου να µην πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
και τις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί κατά τον σχεδιασµό του έργου από τον ανάδοχο
κατασκευής του έργου.

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, οι συµβατικές ρυθµίσεις που θα προβλέπει η σύµβαση
κατασκευής θα είναι έτσι δοµηµένες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που θα συνδέονται µε την
κατασκευαστική περίοδο του Γηπέδου και να εξασφαλίζεται η κάλυψή τους από τον ανάδοχο
κατασκευής του Γηπέδου ή, εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η κάλυψή τους µε σύναψη σχετικών
ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Παρά ταύτα, στην έκταση που κάποιοι από τους κινδύνους που
αφορούν την κατασκευαστική περίοδο δεν θα µπορούν να καλυφθούν από κάποια ασφαλιστική
εταιρία (ή που τυχόν µελλοντική αξίωση/ υποχρέωση υπερβαίνει οποιαδήποτε συνολική συµβατική
υποχρέωση), ή ο ανάδοχος κατασκευής του Γηπέδου ή/και τυχόν ασφαλιστικές εταιρίες, που θα
καλύψουν κάποιους από τους εν λόγω κινδύνους, δεν ανταποκριθούν στις συµβατικές υποχρεώσεις
τους όσον αφορά τους κινδύνους αυτούς (πχ. σε περίπτωση αφερεγγυότητας του αναδόχου
κατασκευής του Γηπέδου ή σε περίπτωση πτώχευσης τους κ.λπ.), η Εταιρία θα αναγκαστεί να
επωµισθεί τους εν λόγω κινδύνους.
η

Επισηµαίνεται ακόµα ότι σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, η 2 Φάση της κατασκευής του
Γηπέδου αναµένεται να υλοποιηθεί µε τη διαδικασία των δηµοσίων έργων, κατά το µέρος που αυτό
θα χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και θα αφορά αρχιτεκτονικές εργασίες κτιρίου και
περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, αγωνιστικό χώρο και εξοπλισµός
οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων. Για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε και ενότητα 3.4.2.2.3
«Χρηµατοδότηση Κόστους Κατασκευής» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Παρότι η εφαρµογή
ης
της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων προσδίδει διαφάνεια στη διαδικασία της 2 Φάσης
κατασκευής του Γηπέδου, ο αυστηρά τυπικός της χαρακτήρας ενδέχεται να οδηγήσει σε µη
προβλέψιµες εκ των προτέρων καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του Γηπέδου
γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επενδυτικού
προγράµµατος της Εταιρίας και να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά την χρηµατοοικονοµική της θέση
ή/και την κερδοφορία της.
Επιπλέον η Εταιρία, για να ελαχιστοποιήσει τυχόν τέτοιους κινδύνους, έχει προσλάβει εξειδικευµένο
∆ιαχειριστή του έργου, ο οποίος παρακολουθεί και συντονίζει τις εργασίες τόσο στο µελετητικό όσο
και στο κατασκευαστικό στάδιο, µε απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών εντός
χρονοδιαγράµµατος και σύµφωνα µε τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές.
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Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον σηµαντικές πρόσθετες δαπάνες σε σχέση µε την
κατασκευή του Γηπέδου και αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν µε άλλα µέσα, η Εταιρία εκτιµά ότι θα
προσφύγει σε δανεισµό ή/και νέα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης, τυχόν καθυστερήσεις για την έγκριση των απαιτούµενων αδειών ή η µη χορήγηση αυτών για
οποιονδήποτε λόγο ή η δικαστική προσβολή αυτών ή η άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων ή ενδίκων
µέσων και η κίνηση ανάλογων δικαστικών ή/και διοικητικών διαδικασιών ή η αλλαγή του νοµοθετικού
πλαισίου δύναται να επηρεάσουν αφενός το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα και αφετέρου το
εκτιµώµενο κόστος κατασκευής, και κατ’ επέκταση τη λειτουργική δραστηριότητα του Γηπέδου και της
Εταιρίας ή και την ίδια την υλοποίηση του έργου της κατασκευής του Γηπέδου.
Παρόλα τα ανωτέρω, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει ήδη αναθέσει την εκπόνηση αρχιτεκτονικής
µελέτης για την κατασκευή του νέου Γηπέδου και των συνοδών χρήσεων του νέου Γηπέδου και των
εσωτερικών χώρων αυτού, την εκπόνηση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του
νέου Γηπέδου της ΑΕΚ και την έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν τη χρήση γης κ.λπ., την εκπόνηση
µελέτης και την προετοιµασία πλήρη φακέλου, για την υποβολή του για την έκδοση της έγκρισης
λειτουργικότητας του νέου Γηπέδου και της άδειας λειτουργίας, την εκπόνηση µελέτης για τις
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του νέου Γηπέδου και των συνοδών χρήσεων αυτού, την
εκπόνηση στατικής και αντισεισµικής µελέτης του νέου Γηπέδου, την εκπόνηση µελέτης του τεχνικού
έργου υπογειοποίησης τµηµάτων των παράπλευρων προς το νέο Γήπεδο οδών, ενώ εκτιµά ότι η
ο
ανάθεση κατασκευής του Γηπέδου θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το 2 τρίµηνο του 2014. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρίας εκτιµά ότι ήδη οι ανωτέρω ενέργειες είναι στο πλαίσιο του υφιστάµενου χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής και ολοκλήρωσης του Γηπέδου καθώς και στο πλαίσιο του εκτιµώµενου κόστους
κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση, οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω κινδύνους µπορεί να επιφέρει
αφενός καθυστέρηση στο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του Γηπέδου και αφετέρου στη
δραστηριότητα, στα αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.
Επισηµαίνεται ότι η εν γένει υλοποίηση της κατασκευής του Γηπέδου εξαρτάται από τη λήψη και
διατήρηση σε ισχύ της απαραίτητης οικοδοµικής άδειας, στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για την
επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

2.2.3

Κίνδυνος που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος

Το συνολικό κόστος κατασκευής του Γηπέδου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµφωνα µε τη
∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των € 80 εκατ. (€ 65,1 εκατ. χωρίς ΦΠΑ).
Οι ανάγκες αυτές σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα καλυφθούν µέσω του
αρχικού κεφαλαίου ύψους € 1 εκατ. και της παρούσας αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου (υπό
την παραδοχή της πλήρους κάλυψης) ποσού € 29 εκατ., µε την προβλεπόµενη επιχορήγηση από
την Περιφέρεια Αττικής ύψους € 20 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), καθώς επίσης και µε
τραπεζικό δανεισµό που θα συνάψει η Εταιρία και θα ανέρχεται σε περίπου € 20 εκατ., για τον οποίο
θα χρησιµοποιηθεί η σύµβαση ονοµατοδοσίας του Γηπέδου ως εξασφάλιση, εφόσον αυτή θα έχει
πραγµατοποιηθεί πριν τη σύναψη δανειακής σύµβασης της Εταιρίας.
Σύµφωνα µε την Εταιρία, επιπλέον τραπεζικός δανεισµός για το υπόλοιπο του ΦΠΑ κατασκευής
(εξαιρουµένου του ποσού που καλύπτεται µέσω της επιχορήγησης) – περίπου € 10,6 εκατ. –
προβλέπεται ότι θα αποπληρωθεί µε την είσπραξη του ποσού αυτού από το ∆ηµόσιο το 1ο και 2ο
έτος λειτουργίας του Γηπέδου.
Επισηµαίνεται ότι η Εταιρία, µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει
συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή
χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό όριο.
Στη δυνητική περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναµίας διασφάλισης τραπεζικού δανεισµού για
οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω αδυναµίας παροχής σχετικής εξασφάλισης) για την κάλυψη του
κατασκευαστικού κόστους ή/και του ΦΠΑ) ή/και της επιχορήγησης από την Περιφέρεια Αττικής, ή/και
καθυστέρησης ή αδυναµίας είσπραξης του ποσού του ΦΠΑ κατασκευής από το ∆ηµόσιο ή/και
αδυναµίας επιτυχούς κάλυψης ενδεχόµενης νέας αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου, η Εταιρία
ενδέχεται να αντιµετωπίσει κίνδυνο στην έγκαιρη ολοκλήρωση ή/και ολοκλήρωση της κατασκευής
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του Γηπέδου, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα της και τη χρηµατοοικονοµική
της κατάσταση (βλέπε και παράγοντα κινδύνου 2.2.9 «Έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης» του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
2.2.4

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη λειτουργική περίοδο του Γηπέδου

Καµία διαβεβαίωση δεν µπορεί να δοθεί ότι η λειτουργία του Γηπέδου, θα ξεκινήσει σύµφωνα µε το
εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα της Εταιρίας ή ότι ακόµη και αν η κατασκευή του ολοκληρωθεί εντός
των προβλεπόµενων χρονικών ορίων, δεν θα διακοπεί λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων. Αρκετοί
παράγοντες, δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία του Γηπέδου και αναφέρονται ενδεικτικά αλλά
όχι περιοριστικά παρακάτω:






Ο κίνδυνος να µη µπορέσει η Εταιρία να αποκτήσει και να διατηρήσει όλες τις σχετικές άδειες,
εγκρίσεις, συγκαταθέσεις που χρειάζονται από τις αρµόδιες αρχές (συµπεριλαµβανοµένων και
των ποδοσφαιρικών εποπτικών/ ρυθµιστικών αρχών) για την έναρξη λειτουργίας του Γηπέδου
και τη διενέργεια ποδοσφαιρικών ή/και άλλων αγώνων ή/και άλλων εκδηλώσεων.
Ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή οποιασδήποτε άλλης καταστροφής, όπως ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, είτε από φυσικά αίτια είτε από τροµοκρατικές ενέργειες κ.λπ.
Επιλογές στο σχεδιασµό και την κατασκευή του Γηπέδου µπορεί να προκαλέσουν τυχόν
προβλήµατα στη µελλοντική του λειτουργία.
Η έλλειψη προσωπικού εν γένει (συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν ειδικευµένου προσωπικού)
για κάποιο χρονικό διάστηµα.

Οι προαναφερόµενοι κίνδυνοι ενδέχεται να επιφέρουν τη διακοπή λειτουργίας του Γηπέδου για µικρό
ή/ και µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, σε περίπτωση που επέλθει
µια καταστροφή από πυρκαγιά ή φυσικά αίτια. Σε κάποιες περιπτώσεις η ζηµιά ή η απώλεια από
συγκεκριµένους κινδύνους δύναται να καλύπτεται από την Εταιρία µε τη χρήση ασφαλιστικών
συµβολαίων που θα συνάψει η Εταιρία. Οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους
οποίους δεν θα έχει ασφαλιστεί ή/και δεν θα µπορεί να ασφαλιστεί η Εταιρία, µπορεί να
επιδράσει(ουν) δυσµενώς στη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση της Εταιρίας.
Σχετικά µε τα έσοδα που σχετίζονται µε τη λειτουργική περίοδο του Γηπέδου βλέπε ανωτέρω
παράγοντα κινδύνου 2.2 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της
Εταιρίας» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

2.2.5

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της ∆ικέφαλος 1924 Α.Ε. είναι δύσκολο να
αξιολογηθεί εξαιτίας της περιορισµένης διάρκειας της από τη σύστασή της καθώς και
της περιόδου κατασκευής του Γηπέδου

Η Εταιρία έχει περιορισµένο ιστορικό επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθότι συστάθηκε στις
05.09.2013. Επίσης, σύµφωνα µε την Εταιρία, σηµειώνεται ότι, η κατασκευαστική περίοδος του
Γηπέδου θα διαρκέσει µέχρι το ∆εκέµβριο 2015, όπου θα ξεκινήσει η φάση λειτουργίας και
εκµετάλλευσης του Γηπέδου. Επιπροσθέτως, η Εταιρία κατά την ενδιάµεση περίοδο 05.09.2013 –
30.11.2013 παρουσίασε ζηµίες ποσού € 67 χιλ. περίπου καθότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν
παρουσιάζει έσοδα από δραστηριότητα. Λόγω των ανωτέρω είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η Εταιρία,
η επιχειρηµατική της δραστηριότητα και οι προοπτικές της. Ο µελλοντικός κύκλος εργασιών της
Εταιρίας, όπως αυτός εκτιµάται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας και τα τυχόν µελλοντικά παραγόµενα
έσοδα της και εν γένει το Επιχειρηµατικό Σχέδιό της κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι αναπόδεικτα και το επιχειρηµατικό της µοντέλο και η στρατηγική της θα
συνεχίσουν να εξελίσσονται.
Τα τυχόν µελλοντικά έσοδα της Εταιρίας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, που στο βαθµό
που είναι γνωστοί στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, περιγράφονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, σηµειώνονται τα εξής:
• Καλή αγωνιστική παρουσία της ποδοσφαιρικής οµάδας της ΑΕΚ και προβιβασµός της στις
ανώτερες κατηγορίες ποδοσφαίρου, αύξηση του µέσου όρου θεατών στους ποδοσφαιρικούς
αγώνες και µεγιστοποίηση του αριθµού των ποδοσφαιρικών αγώνων και λοιπών
εκδηλώσεων που προσελκύουν κόσµο στο Γήπεδο.
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•
•

•
•
•

Εύρεση, προσέλκυση και επίτευξη συµφωνίας για την παραχώρηση των δικαιωµάτων
ονοµασίας του Γηπέδου και των θυρών του.
Συστηµατική και δηµιουργική διαχείριση µε σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του Γηπέδου για
τη δηµιουργία και αποδοτική εκµετάλλευση ποικίλων πηγών εσόδων πέραν των αθλητικών
δραστηριοτήτων.
Προσέλκυση επιχειρήσεων και οικονοµικά επιφανών ιδιωτών µε σκοπό τη βέλτιστη
αξιοποίηση των VIP χώρων του Γηπέδου.
Εύρεση και προσέλκυση κατάλληλων ενοικιαστών (tenant mix).
∆ηµιουργία ενός προορισµού, µε συγκεκριµένο χαρακτήρα και ταυτότητα, ο οποίος θα
προσελκύει κόσµο κάθε ηµέρα της εβδοµάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και θα
µεγιστοποιεί τα έσοδα του Γηπέδου και των φιλοξενούµενων στο χώρο επιχειρήσεων.

Σχετικά µε τις προσόδους της Εταιρίας από την ΑΕΚ ή/και οποιουδήποτε µελλοντικού διάδοχου
νοµικού προσώπου για το ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού σωµατείου βλέπε ανωτέρω
παράγοντα κινδύνου 2.2 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της
Εταιρίας» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η κατασκευή ενός νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου αποτελεί µία σύνθετη προσπάθεια, η επιτυχία της
οποίας εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισµένα έκτακτα έξοδα
που ενδέχεται να προκύψουν αµέσως πριν ή µετά τη λειτουργία ενός νέου γηπέδου:
• Την περίοδο πριν τη λειτουργία του Γηπέδου ενδέχεται να παρατηρηθούν αυξηµένα κόστη
µάρκετινγκ και πωλήσεων εξαιτίας της ανάγκης προώθησης του νέου εγχειρήµατος µε
σκοπό την πώληση περισσοτέρων εισιτηρίων διαρκείας, τη διάθεση των θέσεων και σουιτών
VIP, την προσέλκυση χορηγών και εκδηλώσεων, κτλ.
• Η αυξηµένη χωρητικότητα που συνήθως επιδιώκεται σε ένα νέο γήπεδο αυξάνει τα έξοδα
των ηµερών αγώνων (π.χ. ιδιωτική ασφάλεια, αρχές ασφαλείας, ιατροί και ασθενοφόρα,
καθαριότητα, αποκατάσταση ζηµιών, κτλ). Επίσης, η βελτίωση των υποδοµών
επιχειρηµατικής φιλοξενίας (corporate hospitality) και VIP θεατών επιφέρουν αύξηση των
εξόδων εξυπηρέτησης τους.
• Υψηλότερες προδιαγραφές σε όλες τις υποδοµές και τα συστήµατα του γηπέδου (π.χ. χώροι
κουζίνας, θέρµανση και ψύξη, φωτισµός, φιλοξενία ΜΜΕ, κ.ά.) µπορούν να επιφέρουν
επιπλέον καταναλώσεις ενέργειας, νερού, τηλεπικοινωνιακών πόρων, κτλ.
• Νέα κτίρια και εγκαταστάσεις µε ποιοτικότερα υλικά και φινίρισµα και πιθανώς µεγαλύτερο
µέγεθος συνήθως απαιτούν µεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα σε λειτουργικά θέµατα όπως
είναι η συντήρηση, η καθαριότητα και η ασφάλεια (εκτός ηµερών αγώνων).
• Ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο απαιτεί αυξηµένο αριθµό διοικητικού και
υποστηρικτικού προσωπικού.
• Νέα κτίρια και εγκαταστάσεις µε υψηλές εµπορικές και αντικειµενικές αξίες ενδέχεται να
επιβαρύνονται µε επιπλέον χρεώσεις σε ό,τι αφορά µεταξύ άλλων την ασφάλιση τους, τα
δηµοτικά τέλη µε τα οποία επιβαρύνονται και τη φορολογία ακίνητης περιουσίας.
Η επένδυση σε µετοχές της Εταιρίας, υπόκειται, µεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση των προοπτικών
της Εταιρίας βάσει περιορισµένων πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία της και τα οικονοµικά και
χρηµατοοικονοµικά της στοιχεία λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιµη φάση και δραστηριοποιούνται σε αγορές µε
έντονα µακροοικονοµικά προβλήµατα.

2.2.6

Το επιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις παραδοχές
και τις εκτιµήσεις της Εταιρίας, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι
εκτιµώµενες πηγές εσόδων ή ευρεία εµπορική αποδοχή του Γηπέδου, τα οποία
παραµένουν αναπόδεικτα

Η µελλοντική ανάπτυξη της Εταιρίας εξαρτάται, κυρίως, από την εµπορική επιτυχία του Γηπέδου
καθώς και την πορεία της ποδοσφαιρικής οµάδας της ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένου και
οποιουδήποτε µελλοντικού διάδοχου νοµικού προσώπου για το ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού
σωµατείου). Επίσης, δεν είναι βέβαιο ότι η Εταιρία θα καταφέρει µελλοντικά να συγκεντρώσει έσοδα
από τις εκτιµώµενες στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο πηγές (βλέπε και ενότητα 3.4.1.2.1 «Πηγές Εσόδων»
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). Γεγονότα που σήµερα δεν είναι σε γνώση της Εταιρίας ή/και
που δεν µπορούν να προβλεφθούν ή/και που εκφεύγουν από τη σφαίρα ελέγχου της Εταιρίας µπορεί
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να επηρεάσουν τις βασικές παραδοχές του Επιχειρηµατικού Σχεδίου της και την επιχειρηµατική
δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.
Επίσης, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Γηπέδου, ενδέχεται τα λειτουργικά του κόστη να είναι
αυξηµένα συνεπεία της αναζήτησης βέλτιστων τρόπων λειτουργίας και καλύτερου ελέγχου του
λειτουργικού κόστους του. Επιπροσθέτως, κατά την περίοδο έναρξης λειτουργίας και τα πρώτα
χρόνια λειτουργίας του Γηπέδου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, κόστη που αφορούν την προώθηση του
Γηπέδου και εν γένει το marketing, πιθανόν να είναι αυξηµένα µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη
προσέλκυση φιλάθλων, χορηγιών, εκδηλώσεων κ.λπ. Αυξηµένα κόστη που αφορούν τα ανωτέρω
ή/και κόστη που αφορούν γενικά έξοδα ή/και έξοδα από την φορολογία ακίνητης περιουσίας (ή/και
τυχόν µεταβολές του φορολογικού πλαισίου) µπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη δραστηριότητα τη
Εταιρίας, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση. Σχετικά µε τα προαναφερθέντα
βλέπε και ανωτέρω κίνδυνο 2.2.5 «Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της ∆ικέφαλος 1924 Α.Ε. είναι
δύσκολο να αξιολογηθεί εξαιτίας της περιορισµένης διάρκειας της από τη σύστασή της καθώς και της
περιόδου κατασκευής του Γηπέδου» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Τα παραπάνω τελούν
υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της µη πραγµάτωσης κινδύνων που αφορούν το κατασκευαστικό
στάδιο του Γηπέδου, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση ή/και
ολοκλήρωσή του κατασκευαστικού σταδίου (βλέπε ιδίως 2.2.2 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την
καθυστέρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τις υπερβάσεις στο κόστος κατασκευής και την
τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής και την εν γένει υλοποίηση του έργου κατασκευής του
Γηπέδου» και 2.2.3 «Κίνδυνος που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος»
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Εταιρίας καθώς και σε ενότητες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
περιέχονται δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις που
αναφέρονται στο µέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και οι παράγοντες που περιγράφονται
σε αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον θα µπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγµατικά
αποτελέσµατα και εξελίξεις να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που αναφέρονται ή υπονοούνται σε
οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται στο µέλλον. Ως προς τις δηλώσεις που αναφέρονται στο
µέλλον, η Εταιρία έχει βασιστεί σε παρούσες εκτιµήσεις και προβλέψεις της, στη βάση πληροφοριών,
δεδοµένων, γεγονότων και συνθηκών, όπως αυτά είναι γνωστά κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον υπόκεινται σε κινδύνους,
αβεβαιότητες και προβλέψεις σχετικά µε την Εταιρία, τον κλάδο δραστηριοποίησής της
(συµπεριλαµβανοµένου και του ευρύτερου κλάδου του αθλητισµού και του ποδοσφαίρου καθώς και
του σωµατείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως (ΑΕΚ) και οποιουδήποτε µελλοντικού διάδοχου νοµικού
προσώπου για το ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού σωµατείου) και την κατασκευή και λειτουργία
του Γηπέδου στα οποία περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
•
Το οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον στην Ελλάδα.
•
Οι µακροοικονοµικές συνθήκες.
•
Οι µελλοντικές συνθήκες λειτουργίας των ποδοσφαιρικών αγώνων (συµπεριλαµβανοµένης και
της πορεία της ποδοσφαιρικής οµάδας της ΑΕΚ καθώς και οποιουδήποτε µελλοντικού διάδοχου
νοµικού προσώπου για το ποδοσφαιρικό της τµήµα).
•
Οι κανόνες της ΟΥΕΦΑ περιλαµβανοµένης της αδειοδότησης των ΠΑΕ και της συµµόρφωσης
της ΑΕΚ µε αυτούς.
•
Οι συνέπειες των κανονιστικών ρυθµίσεων που αφορούν είτε την κατασκευή και λειτουργία του
Γηπέδου είτε τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
•
Οι οικονοµική κατάσταση των αντισυµβαλλόµενων της Εταιρίας.
•
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας κατά την
κατασκευαστική περίοδο και την περίοδο λειτουργίας του Γηπέδου.
•
Ο ανταγωνισµός που επικρατεί στο χώρο που θα δραστηριοποιείται η Εταιρία
(συµπεριλαµβανοµένου του ανταγωνισµού που επικρατεί στον αθλητισµό και ειδικότερα στο
ποδόσφαιρο).
•
Η δυνατότητα της Εταιρίας να αναπτύξει της δραστηριότητές της.
•
Η ικανότητα της Εταιρίας να διαχειρισθεί το κόστος λειτουργίας (συµπεριλαµβανοµένων και των
πρώτων χρόνων λειτουργίας του Γηπέδου).
•
Η δυνατότητα της Εταιρίας να εξασφαλίσει επάρκεια κεφαλαίων για την κατασκευή του Γηπέδου
και την λειτουργία της.
•
Άλλοι παράγοντες που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.
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Κατά συνέπεια, οι δυνητικοί επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν όλες ή
κάποιες από αυτές τις προβλέψεις ή/και δηλώσεις που αφορούν το µέλλον να µην επαληθευθούν
ή/και πραγµατοποιηθούν.

2.2.7

Εξάρτηση της Εταιρίας από τον κύριο µέτοχο

Ο κύριος µέτοχος της Εταιρίας κ. Γεώργιος Μελισσανίδης ελέγχει σήµερα, πριν την παρούσα αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου, το 98,50% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της
Εταιρίας. Ως αποτέλεσµα, ο κύριος µέτοχος της Εταιρίας έχει τη δυνατότητα να ασκεί σηµαντική
επιρροή στην Εταιρία και να καθορίζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αύξησης ή µείωσης του µετοχικού της
κεφαλαίου, της εκλογής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της διάθεσης των τυχόν κερδών
κάθε εταιρικής χρήσης και άλλων θεµελιωδών αποφάσεων που επηρεάζουν την πολιτική της
Εταιρίας. Ο προαναφερθείς κύριος µέτοχος δεν συµµετέχει σε διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό
όργανο της Εταιρίας ούτε είναι ανώτερο διευθυντικό της στέλεχος.
Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 29 του Καταστατικού της
Εταιρίας, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, στη Συνέλευση παρίσταται
Συµβολαιογράφος, που προσυπογράφει και τα πρακτικά.
Μετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Προσφοράς, υπό την παραδοχή ότι η συµµετοχή των νέων
µετόχων (οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ)
θα διαµορφωθεί στο ποσό των € 20.000.000 και ο κ. Γ. Μελισσανίδης, έχοντας αιτηθεί να
συµµετάσχει µε ποσό € 9.000.000, λαµβάνοντας υπόψη την από 11.12.2013 δήλωση πρόθεσής του,
θα συµµετάσχει µε το ανωτέρω ποσό και θα ελέγχει το 33,28% του µετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωµάτων ψήφου και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να ασκεί σηµαντική επιρροή στην Εταιρία, χωρίς
ωστόσο να δύναται να καθορίζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ανεξαρτήτως της παρουσίας
και συµµετοχής σε αυτήν άλλων µετόχων.

2.2.8

Εξάρτηση από διοικητικά και άλλα στελέχη

Η Εταιρία, θα στηρίζεται σε οµάδα έµπειρων στελεχών, τα οποία, έχοντας γνώση του αντικειµένου,
συµβάλλουν στη εύρυθµη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας. Κατά την
κατασκευαστική περίοδο, η Εταιρία εκτιµά ότι δεν θα απασχολεί προσωπικό. Οι ανάγκες σε
διοικητικό προσωπικό της Εταιρίας κατά την περίοδο λειτουργίας του Γηπέδου αναφέρονται στην
ενότητα 3.4.1.2.3 «Ανάλυση Εκτιµώµενων Εξόδων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Η
ενδεχόµενη αδυναµία εξεύρεσης, προσέλκυσης και διατήρησης επαρκούς αριθµού έµπειρων
στελεχών, για οποιονδήποτε λόγο, δύναται να επηρεάσει την εύρυθµη λειτουργία της, γεγονός που
µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση της Εταιρίας.

2.2.9

Έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης

Η εξασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την οµαλή
επιχειρηµατική λειτουργία της Εταιρίας, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής του Γηπέδου όσο και
κατά την περίοδο που θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Επιπροσθέτως, κατά την κατασκευαστική
περίοδο του Γηπέδου, οποιαδήποτε σηµαντική αρνητική µεταβολή στο εκτιµώµενο κατασκευαστικό
κόστος, όπως αυτό περιγράφεται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Εταιρίας, θα απαιτήσει επιπλέον
κεφάλαια (βλέπε και ανωτέρω ενότητα 2.2.3 «Κίνδυνος που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του
επενδυτικού προγράµµατος» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). Η παρούσα αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αποσκοπεί στην κάλυψη της αναγκών µέρους του κόστους
κατασκευής του Γηπέδου (βλέπε και ενότητα 3.4.2.2.2 «Εκτιµώµενο Κόστος Κατασκευής» του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου), και τυχόν µερική κάλυψη της παρούσας αύξησης του µετοχικού
της κεφαλαίου, θα δηµιουργούσε στην Εταιρία χρηµατοδοτικό κενό, το οποίο θα πρέπει η Εταιρία να
καλύψει µε άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία, µέχρι την ηµεροµηνία του
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παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση και ως εκ τούτου
δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό όριο.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης της δεν επαρκεί για τους επόµενους
δώδεκα (12) µήνες, ανεξάρτητα από το αν η έναρξη κατασκευής του Γηπέδου θα ξεκινήσει σύµφωνα
µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του (βλέπε και ενότητα 3.4.2.2.1 «Εκτιµώµενο
Χρονοδιάγραµµα Έργου» και 3.2.3 «Προσυµφωνηµένες ∆ιαδικασίες Προσηκόντως Επιµελούς
Λογιστικής και Οικονοµικής Εξακρίβωσης (due diligence)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, εκτιµά ότι οι ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ) οι οποίες αφορούν εξ ολοκλήρου την κατασκευή του Γηπέδου για το επόµενο δωδεκάµηνο, µε
την παραδοχή ότι η έναρξη κατασκευής του Γηπέδου θα ξεκινήσει σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα, ανέρχονται σε € 26,02 εκατ. (€ 21,15 εκατ. χωρίς ΦΠΑ), ενώ έως το τέλος του
πρώτου εξαµήνου του 2015 ανέρχεται σε € 52,35 εκατ. (€ 42,56 εκατ. χωρίς ΦΠΑ). Το εν λόγω ποσό
για το επόµενο δωδεκάµηνο αφορά τις ταµειακές ανάγκες της Εταιρίας για την κατασκευή του
Γηπέδου (συµπεριλαµβανοµένων και ποσών ΦΠΑ) για την περίοδο Φεβρουάριος 2014 – Ιανουάριος
2015, δεδοµένου ότι η Εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό και δεν θα έχει άλλα σηµαντικά
έσοδα/έξοδα για την εν λόγω περίοδο.
Το συνολικό κόστος κατασκευής του Γηπέδου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), το οποίο σύµφωνα
µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί µέχρι το ∆εκέµβριο του 2015, θα ανέλθει
στο ποσό των € 80 εκατ. (€ 65,1 εκατ. χωρίς ΦΠΑ) (βλέπε και ενότητα 3.4.2.2 «Τρέχουσες και
Μελλοντικές Επενδύσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). Για την κάλυψη µέρους του κόστους
κατασκευής του Γηπέδου, ήτοι τις ταµειακές ανάγκες (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) της
ο
ο
ου
κατασκευής του Γηπέδου για το 1 και 2 εξάµηνο του 2014 και µέρος του 1 εξαµήνου του 2015, και
κατ’ επέκταση την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόµενους 12 µήνες,
η Εταιρία πραγµατοποιεί την παρούσα αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, µε σκοπό την άντληση
κεφαλαίων έως του ποσού των € 29 εκατ.
Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης, η Εταιρία προτίθεται να καλύψει τη διαφορά
που θα προκύψει µέχρι του ποσού των € 29,00 εκατ. είτε µε νέα αύξηση του µετοχικού της
κεφαλαίου, είτε µε τραπεζικό δανεισµό που θα συνάψει. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία, µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση
και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό όριο.
Πέραν των ανωτέρω σύµφωνα µε την Εταιρία, σηµειώνεται ότι, κατά την διάρκεια της κατασκευής του
Γηπέδου, προτίθεται να ζητήσει την επιστροφή από το ∆ηµόσιο του ΦΠΑ που αφορά το κόστος
κατασκευής (εξαιρουµένου του ποσού που καλύπτεται µέσω της επιχορήγησης) ώστε να µην
επιβαρύνεται το ταµειακό της πρόγραµµα µε τις εκροές ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξασφάλιση κεφαλαίων είτε από την παρούσα αύξηση είτε
από τις υπόλοιπες εκτιµώµενες µορφές χρηµατοδότησης (πχ. επιχορήγηση κ.λπ.), η Εταιρία
ενδέχεται να στραφεί σε δανεισµό µέσω τράπεζας, ταµειακών διευκολύνσεων των µετόχων ή
περαιτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, µε ενδεχόµενο, σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναµίας
ή µερικής πρόσβασης στις παραπάνω ενδεικτικές εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης για
οποιοδήποτε λόγο (π.χ αδυναµία παροχής επαρκών εγγυήσεων για τον τραπεζικό δανεισµό, µη
κάλυψη µελλοντικών αυξήσεων), να αντιµετωπίσει έλλειψη σε κεφάλαιο κίνησης και ως εκ τούτου
κίνδυνο για την έγκαιρη ολοκλήρωση ή/και ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηπέδου και να
επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσµατά της και η χρηµατοοικονοµική της κατάσταση (βλέπε και
ανωτέρω παράγοντα κινδύνου 2.2.3 «Κίνδυνος που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού
προγράµµατος» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

2.2.10 Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που µπορεί να προκύψει από την καθηµερινή λειτουργία
της Εταιρίας τόσο κατά την κατασκευαστική περίοδο όσο και την περίοδο µετά την ολοκλήρωση της
κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας του Γηπέδου, την τεχνολογία και τα χρησιµοποιούµενα
λειτουργικά συστήµατα, την ανθρώπινη συµπεριφορά, την πολιτική και στρατηγική της Εταιρίας
καθώς και από εξωτερικά γεγονότα, είτε εσκεµµένα είτε τυχαία και φυσικές αιτίες. Τα εξωτερικά
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γεγονότα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, πληµµύρες, πυρκαγιές, τροµοκρατικές ενέργειες και
σεισµούς.
Η προληπτική διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων θα έχει θετική επίδραση στην απρόσκοπτη
λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, η Εταιρία για να ελαχιστοποιήσει ειδικά
τους λειτουργικούς κινδύνους κατά τη κατασκευαστική περίοδο, έχει προσλάβει εξειδικευµένο
∆ιαχειριστή έργου, ο οποίος µεταξύ άλλων, θα συντονίζει και θα επιβλέπει την απρόσκοπτη εξέλιξη
και συνέχεια των εργασιών ώστε να ολοκληρωθεί το έργο εντός του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές των µελετών. Επίσης, όπου κριθεί σκόπιµο από τη ∆ιοίκηση της
Εταιρίας, είτε κατά την περίοδο κατασκευής του Γηπέδου, είτε κατά τη περίοδο λειτουργίας του, θα
προβεί στη σύναψη ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
Τυχόν αδυναµία της Εταιρίας να περιορίσει τους ανωτέρω κινδύνους δύναται να επηρεάσει αρνητικά
τη δραστηριότητά της, τα αποτελέσµατά της και τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση.

2.2.11 Πιστωτικός κίνδυνος
Σηµαντικό µέρος των εσόδων της Εταιρίας µετά την έναρξη λειτουργίας του Γηπέδου θα προέρχεται
από συµβάσεις που θα αφορούν ενδεικτικά, άλλα όχι περιοριστικά, την ονοµατοθεσία του Γηπέδου
και των θυρών του, µισθώσεις εµπορικών χώρων του Γηπέδου (πχ. εστιατόρια, καντίνες, µουσεία,
κ.λπ.), τους διαφηµιζόµενους στο Γήπεδο καθώς και τρίτους που θα χρησιµοποιούν για εκδηλώσεις
τους χώρους του Γηπέδου (σχετικά µε την ΑΕΚ βλέπε και ενότητα 2.3 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε
την ΑΕΚ» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Οι εν λόγω συµβάσεις θα αφορούν περιορισµένο αριθµό µελλοντικών αντισυµβαλλοµένων και ως εκ
τούτου θα υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα κάποιος ή κάποιοι από τους προαναφερθέντες να µη
µπορεί ή να µη θέλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Παρόλο που η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θα επιδιώξει να συνάψει τις εν λόγω συµβάσεις µε φορείς που
θα παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα οµαλής εκπλήρωσης των οικονοµικών και άλλων
υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν, πιθανή αδυναµία κάποιου αντισυµβαλλόµενου δύναται να
επηρεάσει, ενδεχοµένως αρνητικά τη δραστηριότητα και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας.

2.3

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ΑΕΚ

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, σηµαντικό µέρος των εσόδων της Εταιρίας µετά την έναρξη
λειτουργίας του Γηπέδου θα προέρχεται από τα εισιτήρια της ΑΕΚ, όπως αυτά θα καθοριστούν µε
την οριστική σύµβαση παραχώρησης µεταξύ της Εταιρίας και του Αθλητικού Σωµατείου «Αθλητική
Ένωση Κωνσταντινουπόλεως», καθώς και από τις εν γένει δραστηριότητες του ποδοσφαιρικού
τµήµατος του σωµατείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως («ΑΕΚ»). Ως εκ τούτου κατωτέρω παρατίθενται
παράγοντες που αφορούν είτε την ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε µελλοντικού
διάδοχου νοµικού προσώπου για το ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού σωµατείου), είτε το
ποδόσφαιρο εν γένει. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ανόδου της ποδοσφαιρικής οµάδας στη
Superleague, το σωµατείο ΑΕΚ, θα πρέπει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του αθλητικού
σωµατείου ΑΕΚ, να προβεί σε σύσταση Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρίας (Π.Α.Ε.), µε νέα νοµική
υπόσταση.

2.3.1

Η από 18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης και
Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ, και η
παραχωρούµενη έκταση, βασίζονται/υπόκεινται σε µελλοντικά και, σε ορισµένο
βαθµό, αβέβαια γεγονότα

Επισηµαίνεται ότι η από 18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης και
Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια (η «Σύµβαση») µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ έχει
χαρακτήρα συµφωνητικού προθέσεων στα περισσότερα σηµεία της συµφωνίας. Επίσης η
επικύρωση της εν λόγω σύµβασης, η οριστική συµφωνία παραχώρησης και η παράδοση της
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έκτασης όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο (κατασκευή γηπέδου) τελούν υπό την αίρεση της
λήψης σύµφωνης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
Σύµβασης.
Συνεπώς, η προαναφερόµενη σύµβαση παραχώρησης και η παραχωρούµενη έκταση,
βασίζονται/υπόκεινται σε µελλοντικά και, σε ορισµένο βαθµό, αβέβαια γεγονότα, τα οποία, εάν δεν
συντρέξουν ή δεν συντρέξουν έγκαιρα, ενδέχεται να επηρεαστεί το έργο της κατασκευής του
Γηπέδου, το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε. (Ανάπτυξη
και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) και γενικότερα η έγκαιρη ολοκλήρωση ή/και
ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηπέδου, καθώς και η δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.
Επιπλέον, από τους τίτλους, τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Νοµικού Ελεγκτή
προκύπτει η ΑΕΚ έχει δικαίωµα χρήσης 26.621 τ.µ. και όχι του συνόλου (29.885 τ.µ.) της
αναφερόµενης στη σύµβαση έκτασης του έργου. Συνεπώς δεν υφίσταται δικαίωµα χρήσης στο
σύνολο της έκτασης. Σύµφωνα µε την Εταιρία, το κατατεθέν σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο
νοµοθετικής ρύθµισης µε αντικείµενο το κανονιστικό πλαίσιο – σχεδιασµό και πολεοδοµική
οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δηµιουργία Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και
Πολιτισµού, κάνει µνεία στα σχετικά µε το καθεστώς της παραχώρησης ζητήµατα, αναφερόµενο σε
µελλοντική παραχώρηση κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση, στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο
ΑΕΚ για την επίτευξη του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση στην ανωτέρω έκταση Κέντρου
Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού µε την επωνυµία «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια», έκτασης
συνολικού εµβαδού 29.121 τ.µ. και προτείνει την κατάργηση της ρύθµισης του άρθρου 19 του Ν.
3044/2002, η οποία έχει κριθεί πολλαπλώς αντισυνταγµατική από το Συµβούλιο της Επικρατείας
όπως αυτό συµπληρώθηκε από τον Ν. 3207/2003, φανερώνοντας την πρόθεση της ελληνικής
Πολιτείας να δώσει λύση σε αυτά τα ζητήµατα. Επισηµαίνεται, όµως, ότι το προαναφερόµενο Σχέδιο
Ρύθµισης που τέθηκε υπό διαβούλευση δεν έχει κανονιστική ισχύ, δεν διασφαλίζεται ότι θα γίνει
νόµος του κράτους ή ότι αυτό θα συµβεί χωρίς ουσιώδη µεταβολή του υφιστάµενου περιεχοµένου
του. Κατά συνέπεια ωσότου τα παραπάνω ζητήµατα ρυθµιστούν, υφίσταται κίνδυνος ως προς την
έγκαιρη ολοκλήρωση ή/και την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου, και κατά συνέπεια
κίνδυνος να επηρεαστεί ουσιωδώς αρνητικά η χρηµατοοικονοµική θέση και η κερδοφορία της
Εταιρίας.
Περαιτέρω, στην υπ’ αριθ. 62832/1934 απόφαση του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
αναφέρεται ότι η παραχώρηση έκτασης 26.621 τ.µ. στην ΑΕΚ υπόκειται σε ανάκληση άµα η έκταση
αυτή µετά των κτισµάτων της έπαυε να εξυπηρετεί τον κοινωφελή σκοπό για τον οποίο
παραχωρήθηκε. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης της παραχώρησης της έκτασης στην οποία θα
κατασκευαστεί το Γήπεδο στην ΑΕΚ θα καταστεί αδύνατη ή θα προκληθεί µεγάλη καθυστέρηση στην
υλοποίηση της κατασκευής του γηπέδου, µε συνέπεια να επηρεαστεί ουσιωδώς αρνητικά η
χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας. Σύµφωνα µε την Εταιρία αν και έχει κατεδαφισθεί το γήπεδο
από το έτος 2003 δεν συντρέχουν ενδείξεις ή λόγοι ανάκλησης της παραχώρησης. Σε κάθε
περίπτωση, η Εταιρία κρίνοντας από την προώθηση του προαναφερόµενου σχεδίου νοµοθετικής
ρύθµισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το οποίο τέθηκε ήδη σε
δηµόσια διαβούλευση, εκτιµά ότι δεν υφίσταται πρόθεση ανάκλησης από µέρους της ελληνικής
Πολιτείας.
Επισηµαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι το προαναφερόµενο Σχέδιο Ρύθµισης που τέθηκε υπό
διαβούλευση δεν έχει κανονιστική ισχύ, δεν διασφαλίζεται ότι θα γίνει νόµος του κράτους ή ότι αυτό
θα συµβεί χωρίς ουσιώδη µεταβολή του υφιστάµενου περιεχοµένου του.

2.3.2

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την οµαλή εκπλήρωση των όρων των συµβάσεων που
συνάπτει η Εταιρία µε τρίτους, στο πλαίσιο των συµβάσεων µε την ΑΕΚ

Η σύµβαση χορηγίας που έχει συνάψει η Εταιρία µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. (βλέπε και ενότητα 3.4.3.3 «Το
από 12.09.2013 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)» του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου), περιέχει ρήτρες βίας, διαφάνειας και αποτροπής φαρµακοδιέγερσης
(ντόπινγκ), βάσει των οποίων µπορεί υπό όρους να καταγγελθεί η σύµβαση από τους
αντισυµβαλλόµενους της Εταιρίας ή/και να ληφθούν άλλα µέτρα (επιβολή ποινικών ρητρών,
αναστολή πληρωµής επόµενων δόσεων από τον ΟΠΑΠ Α.Ε.) σε βάρος της Εταιρίας για γεγονότα
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οφειλόµενα στην ΑΕΚ, όπως, ενδεικτικώς, τυχόν τελεσίδικη δικαστική ή/και πειθαρχική καταδίκη του
ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ ή φυσικών προσώπων που συνδέονται µε αυτό (µελών ∆.Σ.,
ποδοσφαιριστών, προπονητών) για παράβαση του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. σε θέµατα βίας,
διαφάνειας και φαρµακοδιέγερσης. Υφίσταται συνεπώς κίνδυνος απώλειας εσόδων ή µείωσης των
αναµενόµενων εσόδων, γεγονός που θα δυσχεράνει την οµαλή εκτέλεση του σκοπού της Εταιρίας.
Η οµαλή εκπλήρωση της από 30.08.2013 Σύµβαση ∆ιαφηµιστικών Αντιπαροχών/Χορηγίας της
Εταιρίας µε τη Forthnet Α.Ε. (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε και ενότητα 3.4.3.4 «Η από
30.08.2013 Σύµβαση ∆ιαφηµιστικών Αντιπαροχών-Χορηγίας µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε
την επωνυµία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («FMH»)» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου) εξαρτάται και από την ΑΕΚ, κατά το µέρος που προβλέπεται κατάπτωση ποινικών ρητρών
σε βάρος της Εταιρίας και σε περίπτωση παράβασης από την ερασιτεχνική ΑΕΚ των υποχρεώσεων
της Εταιρίας περί διαφηµιστικών / προωθητικών και άλλων αντιπαροχών προς τη Forthnet µέσω της
οµάδας ποδοσφαίρου ανδρών της ΑΕΚ. Υπάρχει συνεπώς κίνδυνος επαύξησης των οικονοµικών
υποχρεώσεων της Εταιρίας εξ αυτού του λόγου.
Επισηµαίνεται, πάντως ότι µε την από 16.12.2013 Σύµβαση Ανάθεσης Έργου (για περισσότερες
λεπτοµέρειες βλέπε και ενότητα 3.4.3.1 «Η από 16.12.2013 Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µεταξύ της
Εταιρίας και του Αθλητικού Σωµατείου µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ή «ΑΕΚ»)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) µεταξύ της ΑΕΚ και
της Εταιρίας, η ΑΕΚ αναγνωρίζει τις παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρίας, οι οποίες απορρέουν
από τις προαναφερόµενες συµβάσεις χορηγίας / διαφήµισης που έχει συνάψει η Εταιρία µε τον
ΟΠΑΠ Α.Ε. και τη Forthnet Α.Ε., δεσµευόµενη εφεξής να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτές και καθορίζονται από αυτές ή θα καθοριστούν από τυχόν τροποποιητικές
συµβάσεις που θα συναφθούν µεταξύ της Εταιρίας και του ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και της Forthnet Α.Ε.
Βάσει του άρθρου 71 του Ν. 2725/1999, το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ΑΕΚ θα συµµετέχει µε
ποσοστό 10% στη µετοχική σύνθεση του οποιουδήποτε µελλοντικού διάδοχου νοµικού προσώπου
για το ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού σωµατείου (πχ. ΠΑΕ) και ως εκ τούτου, δεν θα µπορεί να
καθορίζει τις αποφάσεις της ΠΑΕ. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί ότι η µεταγενέστερη
ΠΑΕ δεν θα επιδιώξει τροποποίηση των συµβάσεων της Εταιρίας µε το αθλητικό σωµατείο της ΑΕΚ
ή/και δεν θα προβεί σε ενέργειες (π.χ. ασκώντας δικαιώµατά της απορρέοντα εκ του Ν. 2725/1999)
που ενδεχοµένως να δηµιουργούν προσκόµµατα την οµαλή λειτουργία των συµβάσεων αυτών.
Ενδεχόµενη µεταβολή των όρων των συµβάσεων ∆ικεφάλου ή ανώµαλη εξέλιξή τους για λόγους
οφειλόµενους στη µέλλουσα να συσταθεί ΠΑΕ δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα, τα
αποτελέσµατα και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.
Επισηµαίνεται τέλος ότι η από 12.09.2013 σύµβαση χορηγίας της Εταιρία µε τον ΟΠΑΠ, αφορά µεν
την αγωνιστική περίοδο 2013-2014, όµως, όσον αφορά στο σκέλος των αντιπαροχών του
προπονητικού κέντρου στα Σπάτα, έχει ισχύ δύο (2) ετών, λήγουσα την 30 Σεπτεµβρίου 2015. Το
αθλητικό σωµατείο ΑΕΚ έχει αναγνωρίσει την παραπάνω σύµβαση µε την από 16.12.2013 Σύµβαση
Ανάθεσης Έργου που έχει συνάψει µε την Εταιρία, υποσχόµενη να συµµορφώνεται µε τις σχετικές
υποχρεώσεις που ανέλαβε η Εταιρία έναντι του ΟΠΑΠ, η εκπλήρωση των οποίων εξαρτάται και από
την ΑΕΚ. ∆εν υπάρχει διασφάλιση ότι την ίδια στάση θα τηρήσει και η µελλοντικά συσταθείσα ΠΑΕ,
µε συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος παράβασης της σχετικής σύµβασης από την Εταιρία και ευθύνη
της έναντι του ΟΠΑΠ, στο βαθµό που η εκπλήρωσή της θα εξαρτάται από τη µελλοντική ΠΑΕ,
εφόσον συσταθεί, γεγονός που θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα, τα
αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.

2.3.3

Η ΑΕΚ εξαρτάται από τους οπαδούς της

Σηµαντικό µέρος των εσόδων του σωµατείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως («ΑΕΚ»)
(συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε µελλοντικού διάδοχου νοµικού προσώπου για το
ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού σωµατείου) προέρχεται από τη συµµετοχή των φιλάθλων του και
την πώληση των εισιτηρίων του σ’ αυτούς. Παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν µεταξύ άλλων
τη συµµετοχή των φιλάθλων της ΑΕΚ είναι οι επιτυχίες της ποδοσφαιρικής της οµάδας, η τιµή των
εισιτηρίων, η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων, καθώς και οι γενικότερες οικονοµικές συνθήκες.
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Σηµειώνεται ότι κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2009/10, 2010/11, 2011/12 και 2012/13, ο αριθµός
εισιτηρίων της ΑΕΚ παρουσίασε αυξοµειώσεις και διαµορφώθηκε σε 236 χιλ., 145 χιλ., 117 χιλ. και
159 χιλ. αντίστοιχα. Ενδεχόµενη µείωση των φιλάθλων µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε µελλοντικού
διάδοχου νοµικού προσώπου για το ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού σωµατείου) και κατ’
επέκταση τη σχέση της µε την Εταιρία ως αντισυµβαλλόµενο, αλλά και αρνητικά τη δραστηριότητα,
τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.
Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση επιβολής ποινών στην ΑΕΚ λόγω βίαιης συµπεριφοράς
µεµονωµένης µερίδας των οπαδών της στο πλαίσιο αγώνων της να ενεργοποιηθεί η ρήτρα
αποτροπής βίας στο συµβόλαιο της Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε., µε συνέπεια την επιβολή κυρώσεων
στην ΑΕΚ και στην Εταιρία υπό τη µορφή αναστολής πληρωµών επόµενων δόσεων ή επιβολής
ποινικών ρητρών.

2.3.4

Η ΑΕΚ εξαρτάται από την απόδοση (συµπεριλαµβανοµένης και της βαθµολογικής
συγκοµιδής) και τη δηµοτικότητα της ποδοσφαιρικής οµάδας

Τα έσοδα και τα αποτελέσµατα του αθλητικού σωµατείου, επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από τις
αποδόσεις και τη δηµοτικότητα της ποδοσφαιρικής οµάδας. Σηµαντικές πηγές εσόδων του αθλητικού
σωµατείου (συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε µελλοντικού διάδοχου νοµικού προσώπου για
το ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού σωµατείου), µεταξύ άλλων, είναι τα αποτελέσµατα και οι
επιδόσεις της ποδοσφαιρικής οµάδας, από τη συµµετοχή της στα πρωτάθληµα ποδοσφαίρου. Η
ΑΕΚ βρισκόταν στην Superleague µέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2012/2013, ενώ σήµερα
βρίσκεται στην Γ’ Κατηγορία του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου (από την αγωνιστική
περίοδο 2013/2014).
Τα έσοδα του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ, δύνανται να ποικίλουν σηµαντικά ανάλογα µε τη
συµµετοχή της οµάδας στο πρωτάθληµα εκάστης κατηγορίας. Τα έσοδα του ποδοσφαιρικού
τµήµατος της ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε µελλοντικού διάδοχου νοµικού
προσώπου για το ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού σωµατείου), προέρχονται από εισιτήρια
(συµπεριλαµβανοµένων και των εισιτηρίων διαρκείας), από τηλεοπτικές µεταδόσεις και από
διαφηµίσεις και χορηγίες.
Πιθανή µείωση των αγωνιστικών επιτυχιών ή/και µειωµένης βαθµολογικής συγκοµιδής στο
πρωτάθληµα, θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα, την
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε
µελλοντικού διάδοχου νοµικού προσώπου για το ποδοσφαιρικό τµήµα του αθλητικού σωµατείου).
Επίσης, θα είχε δυσµενείς επιπτώσεις στην προσέλκυση, ή/και διατήρηση ταλαντούχων
ποδοσφαιριστών, ή/και τεχνικών, ή/και χορηγών ή/και διαφηµίσεων.

2.3.5

Κίνδυνος ρευστότητας

Η ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένης και οποιασδήποτε µελλοντικής µετατροπής του ποδοσφαιρικού
τµήµατος του αθλητικού σωµατείου σε ΠΑΕ) θα χρειάζεται κεφάλαια για να πραγµατοποιεί
επενδύσεις σε νέους παίκτες και να καταβάλλει αµοιβές. Οποιαδήποτε αδυναµία ή καθυστέρηση
στην ανεύρεση των εν λόγω κεφαλαίων δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα της
ποδοσφαιρικής οµάδας. Η ρευστότητα της ΑΕΚ (ή της τυχόν µεταγενέστερης ΠΑΕ που θα προκύψει
µελλοντικά από τη µετατροπή του ποδοσφαιρικού τµήµατος του αθλητικού σωµατείου σε ΠΑΕ)
εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από την αγωνιστική πορεία της οµάδας, από την πώληση των εισιτηρίων
και από τις συνδροµές των µελών της (και στην περίπτωση της ΠΑΕ, και από τη δυνατότητα
µελλοντικής πρόσβασης της σε τραπεζικό δανεισµό και τη πρόθεση των µετόχων να συµµετέχουν σε
αυξήσεις του µετοχικού της κεφαλαίου).
Οποιαδήποτε αδυναµία της ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένης και οποιασδήποτε µελλοντικής µετατροπής
του ποδοσφαιρικού τµήµατος του αθλητικού σωµατείου σε ΠΑΕ) για εξασφάλιση ικανοποιητικής
ρευστότητας, δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη
χρηµατοοικονοµική θέση της ΑΕΚ (ή της τυχόν µεταγενέστερης ΠΑΕ που θα προκύψει µελλοντικά
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από τη µετατροπή του ποδοσφαιρικού τµήµατος του αθλητικού σωµατείου σε ΠΑΕ) και κατ’
επέκταση ενδεχοµένως τη σχέση της µε την Εταιρία ως αντισυµβαλλόµενο, αλλά και αρνητικά τη
δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.

2.4
2.4.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά ποδοσφαίρου
Έντονος ανταγωνισµός στην αγορά ποδοσφαίρου

Στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις παρατηρείται έντονος ανταγωνισµός τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό. Η συµµετοχή φιλάθλων µε µεγάλη οικονοµική επιφάνεια στα ποδοσφαιρικά σωµατεία
στην Ευρώπη, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ισχυρών ποδοσφαιρικών σωµατείων, τα οποία
ανταγωνίζονται στις µεταγραφές.
Σε περίπτωση ανόδου της ΑΕΚ στις ανώτερες κατηγορίες και τελικά στην Superleague (σηµειώνεται
ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει σύµφωνα µε την αθλητική νοµοθεσία να υπάρξει και µετατροπή
του ποδοσφαιρικού τµήµατος του αθλητικού σωµατείου σε ποδοσφαιρική ανώνυµη εταιρία «ΠΑΕ»),
η δραστηριότητα της, σε µεγάλο βαθµό, θα εξαρτάται από τη δυνατότητά της να προσελκύσει και να
διατηρήσει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και προπονητικό προσωπικό. Τα τελευταία έτη οι
αποδοχές των ποδοσφαιριστών και των τεχνικών στον κλάδο του ποδοσφαίρου τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, είχαν παρουσιάσει σηµαντική αύξηση. Ως αποτέλεσµα αυτής της τάσης, η
ΑΕΚ µπορεί να χρειαστεί να αυξήσει µελλοντικά τις αποδοχές των ποδοσφαιριστών και τεχνικών της,
ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της και να αποφύγει ενδεχόµενη απώλειά τους ή/και να
προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές σε περίοδο µεταγραφών. Επιπροσθέτως, οι αλλαγές που
έχουν επέλθει πρόσφατα στο φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα, µπορεί δυνητικά να καταστήσουν
δυσκολότερη την προσέλκυση νέων ποδοσφαιριστών καθώς και τη διατήρηση των υφιστάµενων και
να αυξήσουν το κόστος των µεταγραφών. Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες είναι πιθανόν να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στη ρευστότητα, στη δραστηριότητα και στα αποτελέσµατα της ΑΕΚ και κατ’
επέκταση στη σχέση της µε την Εταιρία ως αντισυµβαλλόµενο, αλλά και ενδεχοµένως αρνητικά
αποτελέσµατα στη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της
Εταιρίας.

2.4.2

Αλλαγή του νοµικού και θεσµικού Πλαισίου

Η ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένης και οποιασδήποτε µελλοντικής µετατροπής του ποδοσφαιρικού
τµήµατος του αθλητικού σωµατείου σε ΠΑΕ) επηρεάζεται άµεσα από τις αλλαγές στην αθλητική και
φορολογική νοµοθεσία. Τυχόν αλλαγές στο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο ή/και στο καθεστώς
υπολογισµού του φόρου µεταγραφών και των ανανεώσεων συµβολαίων των ποδοσφαιριστών και
των προπονητών, µπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΑΕΚ
(συµπεριλαµβανοµένης και οποιασδήποτε µελλοντικής µετατροπής του ποδοσφαιρικού τµήµατος του
αθλητικού σωµατείου σε ΠΑΕ) και κατ’ επέκταση τη σχέση της µε την Εταιρία ως αντισυµβαλλόµενο,
αλλά και αρνητικά στη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της
Εταιρίας.
2.4.3

Αλλαγές σε κανονισµούς από τις εποπτικές αρχές

Μελλοντικές αλλαγές στους κανονισµούς µε τους οποίους λειτουργούν οι διοργανώσεις από τις
εποπτεύουσες αρχές µε σκοπό την προώθηση του ανταγωνισµού µεταξύ των ποδοσφαιρικών
αθλητικών σωµατείων ή/και των ΠΑΕ (π.χ. διαφοροποίηση του τρόπου διεξαγωγής των
διοργανώσεων, του τρόπου λειτουργίας των µεταγραφών, του καταµερισµού εσόδων από
τηλεοπτικά δικαιώµατα, του δικαιώµατος συµµετοχής των ποδοσφαιριστών στις διοργανώσεις, του
αριθµού γηγενών ποδοσφαιριστών που κάθε ποδοσφαιρική οµάδα πρέπει να διαθέτει στις τάξεις της
κ.λπ.) µπορεί να έχουν σηµαντική επίδραση στη λειτουργία των ποδοσφαιρικών οµάδων και να
επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της ΑΕΚ
(συµπεριλαµβανοµένης και οποιασδήποτε µελλοντικής µετατροπής του ποδοσφαιρικού τµήµατος του
αθλητικού σωµατείου σε ΠΑΕ) και κατ’ επέκταση τη σχέση της µε την Εταιρία ως αντισυµβαλλόµενο,
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αλλά και αρνητικά τη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της
Εταιρίας.

2.4.4

Ενδεχόµενη πτώση της δηµοτικότητας του ποδοσφαίρου

Λαµβανοµένου υπόψη ότι η µεγαλύτερη χρήση του Γηπέδου θα πραγµατοποιείται από το
ποδοσφαιρικό τµήµα της ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένης και οποιασδήποτε µελλοντικής µετατροπής
του ποδοσφαιρικού τµήµατος του αθλητικού σωµατείου σε ΠΑΕ) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι
µεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων εκτιµάται ότι θα προέρχεται από δραστηριότητες που αφορούν το
ποδόσφαιρο, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δεν µπορεί να παράσχει καµία διαβεβαίωση ότι το ποδόσφαιρο
θα διατηρήσει στο µέλλον την υψηλή δηµοτικότητα του και τον χαρακτηρισµό του ως το πιο
δηµοφιλές άθληµα στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε την ζήτηση και κάλυψη από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
Μια ενδεχόµενη πτώση της δηµοτικότητας του ποδοσφαίρου δύναται να οδηγήσει σε περιορισµό του
ενδιαφέροντος και της προσέλευσης των φιλάθλων της ΑΕΚ στους αγώνες της, µε συνέπεια της
µείωση των εσόδων της ΑΕΚ ή/και τον περιορισµό του ενδιαφέροντος και τη δυνατότητα ανεύρεσης
χορηγών, µε συνέπεια τη µείωση των εσόδων της ΑΕΚ (ή τυχόν µεταγενέστερη ΠΑΕ που θα
προκύψει από τη µετατροπή του ποδοσφαιρικού τµήµατος του αθλητικού σωµατείου σε ΠΑΕ). Τα
παραπάνω µπορούν να επηρεάσουν εµµέσως τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση της
Εταιρίας, ως αντισυµβαλλόµενης της ΑΕΚ ή/και της τυχόν µεταγενέστερης ΠΑΕ, αλλά και αµέσως,
λόγω της µείωσης των εσόδων από την όλη εκµετάλλευση του Γηπέδου.

2.5
2.5.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας
Ρευστότητα της µετοχής

Οι µετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγµένες στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ή σε
κάποια άλλη οργανωµένη ή µη χρηµατιστηριακή αγορά της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και ούτε έχει
υποβληθεί ή θα υποβληθεί στο άµεσο µέλλον αίτηση για την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας σε
οργανωµένη ή µη αγορά.
Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι σε κάποια χρονική στιγµή µπορεί να µην
είναι σε θέση να αγοράσουν ή να πουλήσουν τον επιθυµητό αριθµό µετοχών και στην τιµή που
θεωρούν ως εύλογη, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την αποτίµηση της πραγµατικής αξίας της
µετοχής της Εταιρίας, καθώς και τη δυνατότητα ρευστοποίησης της συµµετοχής των επενδυτών, στο
µετοχικό της κεφάλαιο.

2.5.2

Μελλοντικές εκδόσεις µετοχών µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση του
ποσοστού συµµετοχής των υπαρχόντων µετόχων

Είναι πιθανόν στο µέλλον η Εταιρία να αποφασίσει νέα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (βλέπε και
ανωτέρω παράγοντα κινδύνου 2.2.3 «Κίνδυνος που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού
προγράµµατος» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) και συνεπώς οι επενδυτές θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι πιθανόν να απαιτηθεί να διαθέσουν επιπλέον κεφάλαια για να συµµετάσχουν στην νέα
µελλοντική αύξηση. Σε ενδεχόµενη µη άσκηση των δικαιωµάτων τους οι παλαιοί µέτοχοι θα
υποστούν ανάλογη µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους στην Εταιρία.
Επιπρόσθετα, η Εταιρία ενδέχεται να εκδώσει πρόσθετες κοινές µετοχές σε µεταγενέστερη ∆ηµόσια
Προσφορά ή ιδιωτική τοποθέτηση, και αν υπάρξει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων, ενδέχεται αυτές οι µετοχές να προσφερθούν µε περιορισµό, ή κατάργηση ή παραίτηση του
δικαιώµατος προτίµησης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, µπορεί να µην είναι εφικτό για τους
µετόχους να συµµετάσχουν σε όλες τις µελλοντικές εκδόσεις µετοχών της Εταιρίας, γεγονός που
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους.
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2.5.3

Κίνδυνος µη διανοµής µερίσµατος

Η µερισµατική απόδοση για τους µετόχους της Εταιρίας συνδέεται άµεσα µε τα οικονοµικά της
αποτελέσµατα. Συνεπώς είναι πιθανόν σε κάποιες χρήσεις η Εταιρία να µην διανείµει µέρισµα στους
µετόχους της, ακόµη και σε περίπτωση κερδοφόρων χρήσεων µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών που πιθανόν να έχει η Εταιρία
ή/και σηµαντικών υποχρεώσεων κατά το στάδιο µελέτης και κατασκευής του Γηπέδου ή/και
µεταγενέστερα, κατά το διάστηµα µετά την έναρξη της λειτουργίας του.
Επιπροσθέτως, σηµειώνεται ότι η Εταιρία συστάθηκε στις 05.09.2013 και πραγµατοποιεί την πρώτη
εταιρική της χρήση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31.12.2014. Ως εκ τούτου, η πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση που θα εγκρίνει οικονοµικές καταστάσεις θα πραγµατοποιηθεί το 2015. Σηµειώνεται
επίσης ότι η Εταιρία βρίσκεται σε περίοδο σχεδιασµού και κατόπιν κατασκευής του Γηπέδου.
Συνεπεία των ανωτέρω, δεν προβλέπεται από τη ∆ιοίκηση της να έχει σηµαντικό αντικείµενο
δραστηριότητας και κατ’ επέκταση καθαρά κέρδη προς διανοµή τουλάχιστον µέχρι και τη χρήση
2015.
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3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3.1

Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

Οι επιλεγµένες οικονοµικές πληροφορίες για την περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013
προέρχονται από τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας που συντάχθηκαν σύµφωνα
µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή
κ. Κ. Μακρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26771) για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 809/2004 και εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας της 02.12.2013.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα επιλεγµένα στοιχεία αποτελεσµάτων της Εταιρίας για την
περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013:
Επιλεγµένα Στοιχεία Ενδιάµεσης Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(ποσά σε €)*
05.09-30.11.2013
Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) Εκµετάλλευσης
Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
67.168
Ολικά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) Εκµετάλλευσης
(67.340)
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες)
(67.340)
Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) Περιόδου προ
Φόρων
(67.340)
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία µελέτης και κατασκευής του Γηπέδου
και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζει κύκλο εργασιών, κόστος πωληθέντων και µικτά αποτελέσµατα
εκµετάλλευσης (βλέπε και ενότητα 3.4.1.1 «Κατασκευαστική περίοδος Γηπέδου» του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας της Εταιρίας κατά την υπό εξέταση περίοδο διαµορφώθηκαν σε €
67.168. Το µεγαλύτερο µέρος του εν λόγω λογαριασµού αφορούσε σε «Έξοδα συνεδρίων –
δεξιώσεων», και ειδικότερα την εκδήλωση που πραγµατοποίησε η Εταιρία σχετικά µε την
παρουσίαση του σχεδίου κατασκευής του Γηπέδου.
Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας για την περίοδο 05.09-30.11.2013 ανήλθαν σε
ζηµίες € 67.340.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα επιλεγµένα στοιχεία ισολογισµού της Εταιρίας κατά την
30.11.2013:

Επιλεγµένα Στοιχεία Ισολογισµού
(ποσά σε €)*
Ενεργητικό
Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης
Αναπόσβεστη Αξία Ακινητοποιήσεων
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
Σύνολο Απαιτήσεων
Σύνολο ∆ιαθεσίµων
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

30.11.2013
9.184
462.100
462.100
605.313
1.218.652
1.823.965
2.295.249
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Επιλεγµένα Στοιχεία Ισολογισµού
(ποσά σε €)*
Παθητικό
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
Σύνολο Παθητικού

30.11.2013
932.660
259.531
259.531
1.103.058
2.295.249

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Έξοδα εγκατάστασης» διαµορφώθηκε σε € 9.184
κατά την 30.11.2013 και αφορά κυρίως σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου της Εταιρίας, ενώ το
υπόλοιπο του λογαριασµού «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» ποσού € 462.100 περιλαµβάνει
αποκλειστικά το υπόλοιπο του λογαριασµού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές» και
το οποίο περιλαµβάνει προκαταβολές και αµοιβές για αρχιτεκτονικές, στατικές, περιβαλλοντικές και
λοιπές µελέτες για την κατασκευή του Γηπέδου. Τα εν λόγω ποσά θα µεταφερθούν στους οικείους
λογαριασµούς των ενσώµατων παγίων της Εταιρίας µε την ολοκλήρωση κατασκευής του Γηπέδου
και θα αποσβένονται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους από την κείµενη νοµοθεσία συντελεστές
απόσβεσης.
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Απαιτήσεις» την 30.11.2013 αφορά κυρίως σε απαιτήσεις της
Εταιρίας από πελάτες συνολικού ποσού € 543.500, ενώ το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες
∆ιάφοροι» της Εταιρίας κατά την 30.11.2013 ποσού € 61.703 αφορά σε απαίτηση της Εταιρίας από
Φ.Π.Α. Ειδικότερα, το υπόλοιπο του λογαριασµού «Απαιτήσεις» αφορά κυρίως απαιτήσεις από την
ΟΠΑΠ Α.Ε. και τη Forthnet A.E. (για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε ενότητα 3.10.2
«Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµού 30.11.2013» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την 30.11.2013 διαµορφώθηκαν σε € 259.531
και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς τον προµηθευτή της DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»( (ποσό € 153.750) και υποχρεώσεις της Εταιρίας σε πιστωτές διάφορους (ποσό €
102.600), το οποίο αφορά κυρίως σε υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τρίτους.
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού» της Εταιρίας κατά την
30.11.2013 ανήλθε σε € 1.103.058 και αφορά κυρίως σε Έσοδα Επόµενων Χρήσεων. Ειδικότερα τα
Έσοδα Επόµενων Χρήσεων αφορούν κυρίως σε τιµολόγια παροχής υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί
από την Εταιρία αναφορικά µε χορηγικά δικαιώµατα και παροχές προς τον ΟΠΑΠ Α.Ε. (ποσό €
870.000), και σε έσοδα παροχής υπηρεσιών για εκµετάλλευση δικαιωµάτων προβολής
προϊόντων/υπηρεσιών, επισήµως κατοχυρωµένων διακριτικών γνωρισµάτων, λογότυπων και
σηµάτων της Forthnet Α.Ε. (ποσό € 200.000) (για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε ενότητα 3.10.2
«Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµού 30.11.2013» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα επιλεγµένα στοιχεία ενδιάµεσης κατάστασης ταµειακών
ροών της Εταιρίας κατά την 30.11.2013:
Επιλεγµένα Στοιχεία Ενδιάµεσης Κατάστασης Ταµειακών Ροών
(ποσά σε €)*
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Ροές Εταιρίας
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα έναρξης περιόδου
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Λήξης περιόδου

05.09-30.11.2013
692.404
(473.580)
999.828
1.218.652
1.218.652

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη των ταµειακών ροών για την περίοδο από 05.09.2013 έως
30.11.2013 παρατίθενται στην ενότητα 3.9.2 «Πληροφορίες για τις Ταµειακές Ροές περιόδου από
05.09.2013 έως 30.11.2013» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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3.2
3.2.1

Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας
Υπεύθυνα Πρόσωπα

Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο
όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες, προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν, µε
εµπεριστατωµένο τρόπο, να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας καθώς και τα
δικαιώµατα που απορρέουν από τις ονοµαστικές της µετοχές.
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αποτελείται από: α) το Περιληπτικό Σηµείωµα, β) τους Παράγοντες
Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς, δ) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου και ε) το Παράρτηµα.
Το φυσικό πρόσωπο που επιµελήθηκε τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι ο κ.
Νικόλαος Στράτος, Γενικός ∆ιευθυντής.
Η διεύθυνση του ανωτέρω προσώπου είναι η οδός Αργοστολίου 15, 113 62 Αθήνα, τηλ. 210 82 36
179.
Οι επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται
στον ανωτέρω, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2
του Ν. 3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(http://www.hcmc.gr), στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dikefalos1924.gr) και στην ιστοσελίδα
της Τράπεζας Πειραιώς (http://www.piraeusbankgroup.com).
Επίσης, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη
µορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας και στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από
τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην
Εταιρία και την παρούσα ∆ηµόσια Προσφορά.
Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για
τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου από την πλευρά της Εταιρίας και ο Σύµβουλος
Έκδοσης, βεβαιώνουν ότι το Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, όπως
ισχύουν.
Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για
τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των οικονοµικών
καταστάσεων που έχουν συµπεριληφθεί σε αυτό. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την
περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013, συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του
Κ.Ν. 2190/1920 και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 02.12.2013.
Το υπεύθυνο πρόσωπο που επιµελήθηκε τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, και ο Σύµβουλος Έκδοσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση
και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό Ενηµερωτικού ∆ελτίου και
βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του.
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Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σύµβουλος Έκδοσης της παρούσας ∆ηµόσιας Προσφοράς, γνωστοποιεί
στο επενδυτικό κοινό ότι έχει διενεργηθεί για λογαριασµό της έκτακτος Νοµικός Έλεγχος (εφεξής
«Νοµικός Έλεγχος»). Επίσης έχουν διενεργηθεί προσυµφωνηµένες διαδικασίες προσηκόντως
επιµελούς λογιστικής και οικονοµικής εξακρίβωσης (due diligence). Κάθε πληροφορία που
περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν
από την Εταιρία ή/και σε δηλώσεις των εκπροσώπων της ή/και του φυσικού προσώπου που
επιµελήθηκε της σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην έκθεση του Έκτακτου Νοµικού
Ελεγκτή και στην έκθεση προσυµφωνηµένων διαδικασιών του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή –
Λογιστή.
Ο Σύµβουλος Έκδοσης δηλώνει ότι δεν έχει συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν
σηµαντικά την παρούσα ∆ηµόσια Προσφορά, µε την εξαίρεση των αµοιβών που θα λάβει µε την
επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (βλέπε και ενότητα 4.10
«∆απάνες Έκδοσης» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου), καθώς και των τυχόν συναλλαγών µε
την Εταιρία, στο πλαίσιο των συνήθη δραστηριοτήτων του Συµβούλου ή/και των εταιριών του Οµίλου
του.

3.2.2

Νόµιµοι Ελεγκτές

Η Εταιρία ελέγχεται από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
ης
της 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρήσης, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν: τον Ισολογισµό, την Κατάσταση
Αποτελεσµάτων Χρήσης, το Προσάρτηµα και τον Πίνακα ∆ιάθεσης.
Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόµιµη σύσταση της Εταιρίας και λήγει στις
31.12.2014.
Τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης θα πραγµατοποιήσει η ανώνυµη ελεγκτική εταιρία µε την
επωνυµία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» και
διακριτικό τίτλο «MAZARS A.E.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 154 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 017), Λεωφόρος Συγγρού 130,
176 71 Αθήνα, και ειδικότερα ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Κωνσταντίνος Μακρής του
Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 26771 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 1483) και ο αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής –
Λογιστής κ. Γεώργιος Τσουκαλάς του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 27621 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 1845), που
διορίστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Καταστατικού της Εταιρίας ως ελεγκτές της πρώτης
εταιρικής χρήσης.
Για τους σκοπούς του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η
Εταιρία συνέταξε ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων, Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων, Ταµειακών Ροών, καθώς και Προσάρτηµα (στο οποίο περιλαµβάνονται λογιστικές
αρχές και επεξηγηµατικές πληροφορίες) για την περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013, οι οποίες
έχουν ελεγχθεί για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ∆ελτίου από τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ.: 26771) της ελεγκτικής εταιρίας MAZARS A.E. την 06.12.2013 και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ.
της Εταιρίας στις 02.12.2013.
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, σηµειώνεται ότι ουδείς εκ των παραπάνω Ορκωτών Ελεγκτών
- Λογιστών της, έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του, από την
ηµεροµηνία σύστασης της Εταιρίας µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Σύµφωνα µε δήλωση του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κ. Μακρή οι ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ταµειακών Ροών, καθώς
και Προσάρτηµα (στο οποίο περιλαµβάνονται λογιστικές αρχές και επεξηγηµατικές πληροφορίες) για
την περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013, συντάχθηκαν για σκοπούς του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
όπως απαιτείται από τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Παραρτήµατος I του Κανονισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 809/2004.
Κατωτέρω παρατίθεται το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κ. Μακρή για την
περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013:
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Περίοδος από 05.09.2013 έως 30.11.2013
«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 30ης
Νοεµβρίου 2013, τις ενδιάµεσες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική
Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη
ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 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 οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, µε
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρίας.
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 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 ανωτέρω ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρίας ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την 30η Νοεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις
ταµειακές της ροές για την περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.»
Η Έκθεση Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, περιλαµβάνεται στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης αυτού µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας, η οποία βεβαιώνει ότι
οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά από την πρωτότυπη Έκθεση Ελέγχου του Τακτικού
Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και ότι εξ όσων γνωρίζει, είναι σε θέση να βεβαιώσει, ότι κατά την
αναπαραγωγή της εν λόγω έκθεσης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υπήρξαν παραλείψεις, οι οποίες θα
καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο πληροφορίες, ανακριβείς, ή
παραπλανητικές.
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3.2.3

Προσυµφωνηµένες ∆ιαδικασίες Προσηκόντως Επιµελούς Λογιστικής και Οικονοµικής
Εξακρίβωσης (due diligence)

Οι προσυµφωνηµένες διαδικασίες προσηκόντως επιµελούς λογιστικής και οικονοµικής εξακρίβωσης
(due diligence) των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την περίοδο από
05.09.2013 έως 30.11.2013, που διενεργήθηκαν, από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη
Παπουτσή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14371) της ελεγκτικής εταιρίας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός &
Καµπάνης Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε120), Φραγκοκκλησιάς 3Α & Γρανίκου,151 25 Μαρούσι, Αθήνα, τηλ.
210 6781100. Ο υπογράφων και διενεργήσας τις προσυµφωνηµένες διαδικασίες προσηκόντως
επιµελούς λογιστικής και οικονοµικής εξακρίβωσης (due diligence) Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και
οι συνεργάτες που αποτελούν την οµάδα που διενήργησε τις εν λόγω προσυµφωνηµένες διαδικασίες
ως φυσικά πρόσωπα, καθώς και η Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε., δηλώνουν ότι
είναι ανεξάρτητοι σε σχέση µε την Εταιρία υπό την έννοια του Ν.3693/2008.
Κατωτέρω παρατίθενται οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις της από 29.01.2014 έκθεσης
προσυµφωνηµένων διαδικασιών προσηκόντως επιµελούς λογιστικής και οικονοµικής εξακρίβωσης
(due diligence) σχετικά µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας:

«Έκθεση ευρηµάτων από τη διενέργεια προσυµφωνηµένων διαδικασιών
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.»
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Σύµβουλος») έχει αναλάβει καθήκοντα συµβούλου έκδοσης σε σχέση
µε την δηµόσια προσφορά των µετοχών της «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ.», όπως
αυτή αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30.10.2013.
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Σύµβουλος (η «Σύµβουλος») ζήτησε την διενέργεια
Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Προσηκόντως Επιµελούς Λογιστικής και Οικονοµικής Εξακρίβωσης
(due diligence) της Εταιρίας και των τυχόν συνδεδεµένων εταιριών της για τα οικονοµικά στοιχεία και
πληροφορίες που θα συµπεριληφθούν στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρίας για τους σκοπούς που
ορίζει ο Κανονισµός (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήσαµε τις διαδικασίες που συµφωνήθηκαν µε την από 2 ∆εκεµβρίου 2013
Πρόταση Συνεργασίας ∆ιενέργειας Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών, αναφορικά µε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας «∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.» (εφεξής ή «Εταιρία»),
κατά την ηµεροµηνία 30.11.2013 όπως εκτίθενται στην "Παρουσίαση ευρηµάτων από τη διενέργεια
προσυµφωνηµένων διαδικασιών σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
«∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.»”, που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση από το
κεφάλαιο Α έως και ΣΤ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. ∆ιενεργήσαµε την εργασία αυτή
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση
Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Αναφορικά µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας
είναι να εκτελέσουµε τις προαναφερόµενες προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας
γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας.
∆εδοµένου ότι η διενέργεια των προαναφερόµενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης
δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε στην “Παρουσίαση
ευρηµάτων από τη διενέργεια προσυµφωνηµένων διαδικασιών σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρίας «∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.»”.
Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαµε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης,
ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας άλλα θέµατα, τα οποία θα σας
γνωστοποιούσαµε.
Περιορισµός Χρήσης
Η Έκθεσή µας συντάχθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς του Ε∆ που αναφέρεται στην τρίτη
παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Στα πλαίσια
και για τους σκοπούς του Ε∆ συµφωνούµε η Έκθεσή µας να τεθεί στην διάθεση του επενδυτικού
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κοινού στα γραφεία της Εταιρίας και του Συµβούλου. Επίσης συµφωνούµε για την παράθεση στο Ε∆
της έκθεσης due diligence.
Η Έκθεσή µας αφορά τη διενέργεια προσυµφωνηµένων διαδικασιών σχετικά µε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.» που αναλύεται ανωτέρω
και δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο σύνολό τους.
∆ηλώνουµε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες που αποτελούν την οµάδα που διενήργησε το due
diligence ως φυσικά πρόσωπα και η Deloitte είµεθα ανεξάρτητοι σε σχέση µε την Εταιρία υπό την
έννοια του Ν. 3693/2008.

Παρουσίαση ευρηµάτων από τη διενέργεια προσυµφωνηµένων διαδικασιών σχετικά µε την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.»
Οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν και τα ευρήµατά µας συνοψίζονται στα κεφάλαια Α έως ΣΤ,
κατωτέρω:
Κεφάλαιο Α: Ιστορικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Αα) Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Η Εταιρία «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 5 Σεπτεµβρίου 2013 και η πρώτη
υπερδωδεκάµηνη χρήση θα κλείσει την 31 ∆εκεµβρίου 2014. Η Εταιρία για σκοπούς του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εφεξής Ε∆) συνέταξε ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 30
Νοεµβρίου 2013.
Μας παρασχέθηκαν από την Εταιρία οι ελεγµένες από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Οικονοµικές
Καταστάσεις της ενδιάµεσης περιόδου που έληξε την 30 Νοεµβρίου 2013, οι οποίες παρατίθενται
στο Παράρτηµα του Ε∆ και αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 30.11.2013, τις ενδιάµεσες
Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Περιόδου, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ταµειακών Ροών και τον
Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς
και το σχετικό Προσάρτηµα.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1. Εξετάσαµε τα σηµαντικότερα κονδύλια των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της
30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή
– Λογιστή, και του Ισοζυγίου της ίδιας περιόδου µε βάση το οποίο ετοιµάστηκαν οι Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και άλλα στοιχεία της Εταιρίας που κρίθηκαν απαραίτητα για την
διενέργεια των προσυµφωνηµένων διαδικασιών.
2. ∆ιενεργήσαµε επισκόπηση της έκθεσης ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των
ως άνω Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ευρήµατα:
1. Η ανάλυση και σχολιασµός των σηµαντικότερων κονδυλίων των Ενδιάµεσων Οικονοµικών
Καταστάσεων της 30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέγχθηκαν από τον Τακτικό
Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και του Ισοζυγίου της ίδιας περιόδου, έχουν ως εξής:
Κονδύλια Ισολογισµού της 30.11.2013
 Έξοδα Εγκατάστασης – Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 9.183,77 περιλαµβάνει τα έξοδα που διενεργήθηκαν για την
ίδρυση της Εταιρίας και αναλύεται ως εξής:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ- ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

(α)

11.170,00
309,72
(2.295,95)
9.183,77

Πηγή: Ισοζύγιο Εταιρίας 30.11.2013.
Το σύνολο του πίνακα προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που
συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

(α) Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης περιλαµβάνουν κυρίως τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που
ανέρχεται σε 1% επί του καταβληθέντος µετοχικού κεφαλαίου.
 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις – Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 462.100,00 περιλαµβάνει τα κόστη µελετών για το έργο της
κατασκευής του Γηπέδου της ΑΕΚ και αναλύεται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΕΑΜ Μ-Η ΑΕ
Τ.ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓ. ΑΕΜΤΕ
ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΙΑ

(α)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
21.000,00
5.400,00
303.500,00
1.050,00
75.000,00
6.150,00
50.000,00
462.100,00

Πηγή: Ισοζύγιο Εταιρίας 30.11.2013.
Το σύνολο του πίνακα προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που
συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

(α) Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνουν κυρίως τις τιµολογηθείσες αµοιβές
για αρχιτεκτονικές, ηλεκτροµηχανολογικές, στατικές ,περιβαλλοντολογικές και λοιπές µελέτες βάσει
συµβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρία µε τους αντίστοιχους µελετητές του Γηπέδου. Τα εν λόγω
ποσά θα µεταφερθούν στους οικείους λογαριασµούς των ενσώµατων παγίων της Εταιρίας µε την
ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηπέδου και θα αποσβένονται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους
από την κείµενη νοµοθεσία συντελεστές απόσβεσης.
 Απαιτήσεις – Πελάτες
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 543.500,00 περιλαµβάνει τις απαιτήσεις της Εταιρίας από
πελάτες και προκύπτει από τιµολογήσεις χορηγιών για τις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά στην
παράγραφο των «Μεταβατικών Λογαριασµών Παθητικού». Το κονδύλι αναλύεται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ
FORTHNET AE
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΙΑ
(α)
(β)
(γ)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
307.500,00
200.000,00
36.000,00
543.500,00

Πηγή: Ισοζύγιο Εταιρίας 30.11.2013.
Το σύνολο του πίνακα προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που
συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

(α) Το ποσό αντιπροσωπεύει ανείσπρακτο υπόλοιπο από την εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε και πλήρη
επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής «ΟΠΑΠ») το
οποίο προκύπτει από την αντίστοιχη σύµβαση χορηγίας. Η ΟΠΑΠ µέσω της σύµβασης χορηγίας
εξασφαλίζει τα δικαιώµατα και τις αντιπαροχές για µια σειρά προωθητικών ενεργειών µέσω του
ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ.
(β) Το ποσό αντιπροσωπεύει ανείσπρακτο υπόλοιπο από την εταιρία Forthnet Α.Ε και πλήρη
επωνυµία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «FORTHNET» ή «FMH») το
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οποίο προκύπτει από την αντίστοιχη σύµβαση χορηγίας. Η FORTHNET µέσω της σύµβασης
χορηγίας εξασφαλίζει την διαφηµιστική προβολή της και των προϊόντων και υπηρεσιών της στους
εντός έδρας αγώνες της ποδοσφαιρικής οµάδας ανδρών της ΑΕΚ.
(γ) Το ποσό αντιπροσωπεύει ανείσπρακτο υπόλοιπο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από την
πώληση εισιτηρίων διαρκείας.
 Απαιτήσεις - Χρεώστες διάφοροι
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 61.702,99 περιλαµβάνει το χρεωστικό υπόλοιπο του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Απαίτηση) και προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της
περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από τον Τακτικό
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.
 ∆ιαθέσιµα
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 1.218.818,73 περιλαµβάνει τα χρηµατικά διαθέσιµα της
Εταιρίας σε άτοκους λογαριασµούς όψεως, και αναλύεται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΓΑΡ.ΜΚ 5102063273924 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ 102063274726 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
101.833,00
76.833,63
1.039.985,10
1.218.818,73

Πηγή: Ισοζύγιο Εταιρίας 30.11.2013.
Το σύνολο του πίνακα προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που
συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

 Ίδια Κεφάλαια - Μετοχικό κεφάλαιο
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 1.000.000,00 περιλαµβάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
το οποίο διαιρείται σε 100.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 10,00 έκαστη και
προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που
συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Το µετοχικό
κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο όπως προκύπτει από το πρακτικό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου πιστοποίησης καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου της 30.09.2013.
 Ίδια Κεφάλαια - Αποτελέσµατα εις νέον
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 67.340,05 περιλαµβάνει το αποτέλεσµα (ζηµία) που προέκυψε
την ενδιάµεση περίοδο 05.09 – 30.11.2013 και προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές
Καταστάσεις της περιόδου 05.09 - 30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από
τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.
 Υποχρεώσεις – Προµηθευτές
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 155.850,00 περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις της Εταιρίας σε
προµηθευτές και αναλύεται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑΚΡ/ΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
DIMAND AE
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

(α)

2.100,00
153.750,00
155.850,00

Πηγή: Ισοζύγιο Εταιρίας 30.11.2013.
Το σύνολο του πίνακα προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που
συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

(α) Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως το οφειλόµενο υπόλοιπο προς τον προµηθευτή
της, εταιρία µε την επωνυµία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής
DIMAND Α.Ε), εταιρία ανάπτυξης και αξιοποίησης γης και ακινήτων που έχει αναλάβει, δυνάµει της
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από 22.11.2013 µεταξύ των δύο µερών σύµβασης, ως διαχειριστής του έργου την κατασκευή του
Γηπέδου της ΑΕΚ. Το κονδύλι έχει προκύψει από τις τιµολογήσεις της DIMAND Α.Ε στην Εταιρία
µέχρι την 30.11.2013 στα πλαίσια της µεταξύ τους σύµβασης.
 Υποχρεώσεις - Πιστωτές διάφοροι
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 102.600,63 περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις τις Εταιρίας σε
τρίτους και αναλύεται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΙΑ

(α)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
25.755,00
76.845,63
102.600,63

Πηγή: Ισοζύγιο Εταιρίας 30.11.2013.
Το σύνολο του πίνακα προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που
συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

(α) Οι υποχρεώσεις - πιστωτές διάφοροι περιλαµβάνουν υποχρέωσεις που σχετίζονται µε τα έξοδα
έκδοσης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτους.
 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού - Έσοδα επόµενων χρήσεων
Το κονδύλι του Ισολογισµού ποσού € 1.103.058,41 περιλαµβάνει κυρίως την αξία εκδοθέντων
τιµολογίων παροχής υπηρεσιών από την Εταιρία προς τις χορηγούς εταιρίες. Το κονδύλι αναλύεται
ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο.ΠΑ.Π. ΑΕ
FORTHNET A.E
Ε.Τ.Ε
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

(α)
(β)
(γ)

870.000,00
200.000,00
31.858,41
1.200,00
1.103.058,41

Πηγή: Ισοζύγιο Εταιρίας 30.11.2013.
Το σύνολο του πίνακα προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που
συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

(α) Το ποσό αντιπροσωπεύει τα εκδοθέντα τιµολόγια µέχρι την 30.11.2013 στα πλαίσια της
σύµβασης µε την ΟΠΑΠ. Η σύµβαση αφορά ένα σύνολο από χορηγικά δικαιώµατα και παροχές
προς την ΟΠΑΠ µέσω του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ. Το τιµολογηµένο ποσό περιλαµβάνει
ενδεικτικά τα κάτωθι:
−
−
−
−

µέρος του βασικού ανταλλάγµατος,
δικαίωµα χρήσης από τον ΟΠΑΠ βάσης δεδοµένων του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ
εξασφάλιση της µετονοµασίας του προπονητικού κέντρου Σπάτων σε προπονητικό κέντρο
ΟΠΑΠ
αναβάθµιση του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα.

(β) Το ποσό αντιπροσωπεύει τα εκδοθέντα τιµολόγια µέχρι την 30.11.2013 στα πλαίσια της
σύµβασης µε την FORTHNET. Όπως προκύπτει από την µεταξύ των δυο µερών σύµβαση, η
FORTHNET επιθυµεί να διαφηµίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της έναντι καταβολής αµοιβής
χορηγίας στα πλαίσια διεξαγωγής του πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου της “football league 2” (Γ'
Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία), µέσω της Εταιρίας στους εντός έδρας αγώνες της ποδοσφαιρικής
οµάδας της ΑΕΚ για την αγωνιστική περίοδο 2013/2014. Με τη σύµβαση αυτή η Εταιρία παραχωρεί
αποκλειστικά στην FORTHNET τα απαραίτητα για την εφαρµογή της παρούσης δικαιώµατα που έχει
εξασφαλίσει από την ΑΕΚ και που αντιστοιχούν ιδίως στην υποχρέωση, την οποία αναλαµβάνει η
Εταιρία, να προβάλει τα προϊόντα/υπηρεσίες επίσηµα κατοχυρωµένα διακριτικά γνωρίσµατα,
λογότυπα και σήµατά της FMH, που αφορούν συνδροµητικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.
(γ) Το ποσό αντιπροσωπεύει την αξία πώλησης εισιτηρίων διαρκείας των εντός έδρας αγώνων της
ποδοσφαιρικής οµάδας της ΑΕΚ για την αγωνιστική περίοδο 2013/14, προς την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος. Για την πώληση αυτή δεν υφίσταται σύµβαση.
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Σχετικά µε τις ως άνω τιµολογήσεις επισηµαίνονται τα εξής:
− Όπως προκύπτει από την εξέταση των ως άνω συµβάσεων η υλοποίηση των χορηγιών
διενεργείται κυρίως µέσα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ποδοσφαιρικής οµάδας της ΑΕΚ
µε την οποία άµεσα ή έµµεσα αυτές σχετίζονται. Η Εταιρία έχει εξασφαλίσει από την ΑΕΚ τα
σχετικά µε την υλοποίηση των συµβάσεων δικαιώµατα και έχει αναλάβει τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις.
Σύµφωνα µε την σύµβαση µε την ΑΕΚ που προσκόµισε η Εταιρία µε ηµεροµηνία υπογραφής
16.12.2013, η Εταιρία θα λαµβάνει ως αµοιβή 2% επί της διαφοράς που θα προκύπτει µεταξύ
εσόδων και δαπανών. Λόγω του ότι η σύµβαση υπογράφτηκε µετά την 30.11.2013, στις
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας της περιόδου 5.9-30.11.2013 δεν έχει
διενεργηθεί οποιαδήποτε εγγραφή σχετικά µε την σύµβαση αυτή.
Σηµειώνεται ότι η σύµβαση αυτή αναλύεται στην έκθεση του Νοµικού ελέγχου όπου και εξετάζεται
η νοµιµότητα των συµβάσεων της Εταιρίας α) µε την ΟΠΑΠ και β) µε την FMH, σε σχέση µε τα
παρεχόµενα δικαιώµατα που αφορούν την ΑΕΚ.
− Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα του Νοµικού ελέγχου στο αντίστοιχο
κεφάλαιο VII «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» προκύπτει ότι παρότι η σύµβαση χαρακτηρίζεται από
γενικότητα και έχει χαρακτηριστικά σύµβασης πλαισίου δεν πάσχει από άποψη νοµιµότητας και
ιδιαίτερα αναφέρεται ότι: «…Με τη Σύµβαση αυτή επιβεβαιώνεται κατ’ ουσία από την ερασιτεχνική
ΑΕΚ ότι η Εταιρία νοµίµως (µε τη συναίνεση της ΑΕΚ) έχει παραχωρήσει στον ΟΠΑΠ και την FMH
τα περιγραφόµενα κατά περίπτωση δικαιώµατα/παροχές στο πλαίσιο των οικείων συµβάσεων, στις
περιπτώσεις βεβαίως που πρόκειται για δικαιώµατα ανήκοντα στην ΑΕΚ.»
− Τα ποσά που περιέχονται στους «Μεταβατικούς Λογαριασµούς Παθητικού» αποτελούν τα
εκδοθέντα τιµολόγια που προβλέπονται από τις αντίστοιχες συµβάσεις χορηγίας και όχι το
δεδουλευµένο έσοδο της ενδιάµεσης περιόδου 05.09 – 30.11.2013. Το γεγονός επισηµαίνεται
στην παράγραφο 8(α) του ελεγµένου από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή
Προσαρτήµατος της περιόδου 05.09 - 30.11.2013, όπου αναφέρεται ότι «…δεδουλευµένο έσοδο
δεν έχει αναγνωριστεί στα έσοδα της χρήσεως καθώς είτε δεν έχουν διενεργηθεί οι σχετικές µε την
εν λόγω παροχή δαπάνες, είτε δεν αφορούν την περίοδο που καλύπτει η ενδιάµεση κατάσταση
αποτελεσµάτων της περιόδου 05/09 – 30/11/2013».
 Λογαριασµοί Τάξεως / Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Σύµφωνα µε τις παρ. 9 και 10 του ελεγµένου από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή
Προσαρτήµατος της περιόδου 05.09 - 30.11.2013, δεν υφίστανται Λογαριασµοί τάξεως ούτε και
έχουν χορηγηθεί εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες από την Εταιρία σε τρίτους.
Σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση της Εταιρίας µε ηµεροµηνία 9.1.2014 που υπογράφεται από τον
Γενικό ∆ιευθυντή κ. Νίκο Στράτο, δεν προβλέπεται η χορήγηση τυχόν εγγυήσεων από την Εταιρία
προς τους συµβαλλοµένους µελετητές. Καθώς επίσης, οι υφιστάµενες συµβάσεις µε τους µελετητές
εκτελούνται κανονικά και δεν έχουν ενεργοποιηθεί τυχόν ρήτρες σε βάρος της Εταιρίας.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία µας προσκόµισε επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς µε ηµεροµηνία
2.12.2013 σύµφωνα µε την οποία επιβεβαιώνεται η µη έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών
επιστολών της Εταιρίας.
Ενδιάµεση Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων της 30.11.2013
 Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης - Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Το κονδύλι του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ποσού € 67.167,69 περιλαµβάνει τις δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν την ενδιάµεση περίοδο από 05.09.2013 έως την 30.11.2013 και αναλύεται ως
εξής:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΈΞΟ∆Α ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ- ∆ΕΞΙΩΣΕΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΣΟ

(α)

2.026,00
250,00
21.200,00
40.234,58
1.161,16
2.295,95
67.167,69

Πηγή: Ισοζύγιο Εταιρίας 30.11.2013.
Το σύνολο του πίνακα προκύπτει από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που
συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από τον Τακτικό Ελεγκτή – Λογιστή.

(α) Το ποσό αντιπροσωπεύει τις δαπάνες που διενεργήθηκαν για την οργάνωση της εκδήλωσης
σχετικά µε την παρουσίαση του σχεδίου κατασκευής του Γηπέδου.

Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών της 30.11.2013
Οι ταµειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρίας ύψους € 692.402 προκύπτουν
κυρίως από την αύξηση απαιτήσεων από πελάτες που τιµολογήθηκαν κατά την διάρκεια της
περιόδου και χρεώστες, ύψους € 543.500 και € 61.703 αντίστοιχα (εισροή) και αφετέρου από την
αύξηση των µεταβατικών λογαριασµών παθητικού και των υποχρεώσεων σε προµηθευτές και
πιστωτές ύψους € 1.101.858 και € 258.451 αντίστοιχα (εκροή) καθώς και την πληρωµή των
διοικητικών εξόδων της περιόδου ύψους € 64.872.
Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρίας ύψους € 473.580 προκύπτουν
κυρίως από την αύξηση (εκροή) του λογαριασµού «Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και
Προκαταβολές» σχετικά µε τις αµοιβές που αφορούν αρχιτεκτονικές, ηλεκτροµηχανολογικές,
στατικές, περιβαλλοντικές και λοιπές µελέτες ύψους € 462.100 καθώς και του λογαριασµού «Λοιπά
Έξοδα Εγκαταστάσεως» που αφορούν την ίδρυση της Εταιρίας ύψους € 11.480 που περιλαµβάνει
κυρίως τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ύψους € 11.170.
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ύψους € 999.828 αφορούν κυρίως την
καταβολή του κεφαλαίου σύστασης της Εταιρίας ύψους € 1.000.000.
Ενδιάµεση Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 30.11.2013
Λόγω της απεικόνισης απλών συναλλαγών δεν κρίθηκε σκόπιµο να γίνει ιδιαίτερος σχολιασµός της
«Ενδιάµεσης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων».
Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων της 30.11.2013
Η Εταιρία συστάθηκε στις 05.09.2013 και πραγµατοποιεί την πρώτη εταιρική της χρήσης, η οποία
είναι υπερδωδεκάµηνη και θα ολοκληρωθεί στις 31.12.2014. Ως εκ τούτου η πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει οικονοµικές καταστάσεις θα πραγµατοποιηθεί το έτος
2015. Σηµειώνεται επίσης ότι η Εταιρία βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασµού και κατόπιν της
κατασκευής του Γηπέδου και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται από τη ∆ιοίκηση της να έχει αντικείµενο
δραστηριότητας και κατ’ επέκταση καθαρά κέρδη προς διανοµή. Τα καθαρά αποτελέσµατα προ
φόρων της Εταιρίας για την περίοδο 05.09-30.11.2013 ανήλθαν σε ζηµίες € 67.340,05 και
µεταφέρθηκαν εις χρέωση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας (βλέπε «Ενδιάµεση Κατάσταση
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» ανωτέρω).
2)
Από τη επισκόπηση της έκθεσης του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή προέκυψε ότι οι
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας ∆ικέφαλος 1924 ΑΕ παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 30.11.2013.
Σηµαντικά γεγονότα µετά την 30.11.2013 µέχρι 29.01.2014
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1)

Ζητήθηκε ανάλυση και σχολιασµός των σηµαντικών γεγονότων από την Εταιρία.
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2)

Λήψη και εξέταση του ισοζυγίου της Εταιρίας µέχρι την 29.01.2014.

3)

Εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και του ΓΣ της περιόδου 1.12.2013 – 29.01.2014.

4)

Λήψη επιστολής διαβεβαίωσης από τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας σχετικά µε τα µεταγενέστερα και τα
οψιγενή γεγονότα.

Ευρήµατα:
1)

Η ανάλυση των σηµαντικών γεγονότων σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την
Εταιρία έχει ως εξής:

Κατά την διάρκεια της περιόδου 1/12/2013 έως 29/01/2014 η Εταιρεία στα πλαίσια της λειτουργίας
της, προέβη σε συναλλαγές από τις οποίες οι σηµαντικότερες έχουν ως εξής:
α) Τιµολογήσεις πελατών σε εκτέλεση υφισταµένων συµβάσεων συνολικού ποσού €590.789
πλέον ΦΠΑ, που αφορούν κυρίως:
α1. FORTHNET AE € 402.332 πλέον ΦΠΑ
α2. LANCIAJEEPHELLAS € 52.125 πλέον ΦΠΑ
α3. ΟΠΑΠ ΑΕ € 100.000 πλέον ΦΠΑ
α4.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ € 15.000 πλέον ΦΠΑ

β) Τιµολογήσεις από προµηθευτές σε εκτέλεση υφισταµένων συµβάσεων συνολικού ποσού
€288.500 πλέον ΦΠΑ.
γ) Εισπράξεις από πελάτες συνολικού ποσού € 835.500.
δ) Πληρωµή υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 1.551.428.
ε) Τιµολογήσεις από την ΑΕΚ – Τµήµα ποδοσφαίρου, συνολικού ποσού € 1.068.344πλέον
ΦΠΑ.
2)

Από την εξέταση του Ισοζυγίου της Εταιρίας µε 29.01.2014, επιπλέον των όσων αναφέρονται
ανωτέρω, προέκυψαν τα κάτωθι:
 Εκταµίευση προκαταβολών ποσού € 60.000 για µελλοντική αγορά οικοπέδου παρακείµενου
στο οικόπεδο του µελλοντικού Γηπέδου.
 Πληρωµές ποσού € 1.112.564 έως 29.01.2014 στην ΑΕΚ έναντι των τιµολογήσεων της ΑΕΚ
στην Εταιρία.
 Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών και χορηγίες ποσού € 3.266.294,82 στα
αποτελέσµατα της περιόδου 1.12.2013 έως 31.12.2013 και 01.01.2014 έως 29.01.2014.
 ∆εν βρέθηκαν συµµετοχές της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες. ∆εν προκύπτει υποχρέωση της
Εταιρίας για σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κατά την 29.01.2014.

3)

Κατά δήλωση της Εταιρίας µετά την 30.11.2013 εκτός των πρακτικών ∆Σ µε ηµεροµηνία
2.12.2013 και 19.12.2013 και 17.01.2014 και του πρακτικού ΓΣ µε ηµεροµηνία 23.12.2013 δεν
υφίστανται άλλα πρακτικά ∆Σ ούτε και ΓΣ µετόχων. Τα ως άνω πρακτικά τα εξετάσαµε και δεν
προέκυψε κάποιο εύρηµα.

4)

Χορηγήθηκε από την Εταιρία επιστολή διαβεβαιώσεων στην οποία περιλαµβάνεται δήλωση για
τα µεταγενέστερα γεγονότα

Αβ) Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η Εταιρία δεν συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Προκειµένου να εξακριβωθεί αν ορθά
η Εταιρία δεν συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις διενεργήθηκαν οι εξής διαδικασίες µε
σκοπό τον εντοπισµό συµµετοχών της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες:
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∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1. Εξέταση των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων και του Προσαρτήµατος της περιόδου
05.09 – 30.11.2013 που ετοιµάστηκαν από την Εταιρία και ελέγχθηκαν από Τακτικό Ορκωτό
Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Εξέταση του Ισοζυγίου της Εταιρίας της περιόδου 05.09 - 30.11.2013 και των πρακτικών των
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εφεξής ∆Σ) και της Γενικής Συνέλευσης (εφεξής ΓΣ)
των Μετόχων της Εταιρίας, που µας παρασχέθηκαν από την Εταιρία, για την ίδια ως άνω
περίοδο.
3. Εξέταση της έκθεσης του Νοµικού ελέγχου που µας παρασχέθηκε από την Εταιρία και
συγκεκριµένα το κεφάλαιο XI «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ».
4. Λήψη επιστολής διαβεβαίωσης από την ∆ιοίκηση της Εταιρίας για το εν λόγω θέµα.

Ευρήµατα:
Από την διενέργεια των ως άνω διαδικασιών προέκυψε ότι η Εταιρία δεν έπρεπε να συντάξει
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την πρώτη ενδιάµεση περίοδο 05.09 – 30.11.2013 και πιο
συγκεκριµένα προέκυψαν τα εξής:
1. Από την εξέταση των Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων δεν προκύπτει αναφορά σε
«Συµµετοχές» ενώ στην παράγραφο 4 – «Συµµετοχές» του Προσαρτήµατος αναφέρεται ότι «∆εν
υπάρχουν».
2. Από την εξέταση του Ισοζυγίου και των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆Σ και της ΓΣ των
µετόχων της Εταιρίας, δεν εντοπίστηκαν συµµετοχές της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες.
3. Στην έκθεση του Νοµικού ελέγχου αναφέρεται το εξής: «Η Εταιρία δεν αποτελεί µέλος οµίλου ούτε
έχει θυγατρικές ή υποκαταστήµατα. Σύµφωνα µε τα τεθέντα υπόψη µας στοιχεία η Εταιρία δεν
συµµετείχε ούτε συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή
κοινοπραξίες ή συνεταιρισµούς οποιασδήποτε νοµικής µορφής και ούτε είχε ή έχει ενιαία διοίκηση
ή κοινή διεύθυνση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπήρξαν ή υπάρχουν
συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων άλλης εταιρίας».
4. Η Εταιρία προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση µε ηµεροµηνία 9.1.2014 που υπογράφεται από τον
Γενικό ∆ιευθυντή κ. Νίκο Στράτο σύµφωνα µε την οποία η Εταιρία δεν συνέταξε ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις καθώς δεν συντρέχουν οι από τον Νόµο προϋποθέσεις ιδιαίτερα δεν
αποτελεί µέλος οµίλου, ούτε έχει θυγατρικές ή υποκαταστήµατα δεν συµµετείχε ούτε συµµετέχει
µε οποιοδήποτε ποσοστό σε νοµικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και ούτε είχε ή έχει ενιαία διοίκηση η
κοινή διεύθυνση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπήρξαν ή υπάρχουν
συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων άλλης εταιρίας.
Κεφάλαιο Β: Παράρτηµα Ι Κανονισµός 809/2004
Βα) Ενότητα 5.2: Επενδύσεις
 Επενδύσεις περιόδου 05.09.2013 – 30.11.2013 που έχει πραγµατοποιήσει η Εταιρία και ο
τρόπος χρηµατοδότησης τους.
Για τον εντοπισµό των επενδύσεων της περιόδου 05.09.2013 – 30.11.2013 καθώς και του τρόπου
χρηµατοδότησης τους, διενεργήθηκαν οι κάτωθι διαδικασίες.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1. Εξέταση των ελεγµένων από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ενδιάµεσων Οικονοµικών
Καταστάσεων (κυρίως του Ισολογισµού, των Ταµειακών Ροών και του Προσαρτήµατος) καθώς
και του Ισοζυγίου της περιόδου 05.09.2013 – 30.11.2013.
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2. Εξέταση συµβάσεων και συµφωνητικών της Εταιρίας µε τρίτους και τιµολογίων που εκδόθηκαν
από τρίτους στην Εταιρία.
3. Επαλήθευση ότι οι επενδύσεις της περιόδου στο βαθµό που αυτές έχουν υλοποιηθεί είναι
σύµφωνες µε τον σκοπό της Εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό της.
Ευρήµατα:
1. Από την εξέταση των ελεγµένων από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ενδιάµεσων Οικονοµικών
Καταστάσεων (κυρίως του Ισολογισµού και του Προσαρτήµατος) καθώς και του Ισοζυγίου της
περιόδου 05.09.2013 – 30.11.2013 προέκυψε ότι οι υφιστάµενες επενδύσεις της περιόδου 05.09
– 30.11.2013 έχουν ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
11.479,72
462.100,00
473.579,72

Πηγή: Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία και
ελέχθησαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Από την εξέταση των Ταµειακών Ροών της περιόδου 05.09 – 30.11.2013 προκύπτει ότι τα κεφάλαια
που χρησιµοποιήθηκαν για τις πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις της περιόδου προήλθαν από την
κατάθεση του µετοχικού κεφαλαίου σύστασης της Εταιρίας από τους µετόχους.
2. Όπως προκύπτει από την εξέταση των στοιχείων που µας παρασχέθηκαν από την Εταιρία
(συµβάσεις, συµφωνητικά και τιµολόγια και λοιπά παραστατικά) οι επενδύσεις, της περιόδου
αυτής, αφορούν έξοδα σύστασης της Εταιρίας και αµοιβές για µελέτες που σχετίζονται µε την
κατασκευή του Γηπέδου.
3. Οι υφιστάµενες επενδύσεις που αναλύονται στα σηµεία 1 και 2 ανωτέρω, εντάσσονται στα
πλαίσια της µεγαλύτερης επένδυσης της Εταιρίας που είναι η ανέγερση Γηπέδου τέλεσης
ποδοσφαιρικών αγώνων που πρόκειται να παραχωρηθεί στην ΑΕΚ. Η επένδυση προκύπτει από /
και συµφωνεί µε το καταστατικό της Εταιρίας. Συγκεκριµένα στο άρθρο 3 – «Σκοπός» του
Καταστατικού της Εταιρίας αναφέρεται: «Σκοπός και αντικείµενο της Εταιρείας είναι: Η κατασκευή
και εκµετάλλευση Σταδίου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας,
Νοµού Αττικής στη θέση στην οποία προϋπήρχε το γήπεδο «Ν. Γκούµας» ιδιοκτησίας του
σωµατείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως (ΑΕΚ)…». Η συνολική επένδυση σύµφωνα µε εκτίµηση
της Εταιρίας θα υλοποιηθεί στα επόµενα 2 έτη και παρουσιάζεται στην ενότητα που αναφέρεται
στις µελλοντικές επενδύσεις.
 Επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης / Επενδύσεις που σκοπεύει να
πραγµατοποιήσει η Εταιρία ή που έχουν αναλάβει ισχυρές δεσµεύσεις τα όργανα της
Εταιρίας και ο τρόπος χρηµατοδότησης των ανωτέρω.
Στα πλαίσια του εντοπισµού και της ανάλυσης των επενδύσεων τόσο από πλευράς σκοπού και
περιεχοµένου όσο και κόστους και χρηµατοδότησης που ευρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, ή
πρόκειται η Εταιρία να υλοποιήσει, ή για τις οποίες η Εταιρία δια των οργάνων της έχει αναλάβει
ισχυρές δεσµεύσεις, διενεργήθηκαν οι κάτωθι διαδικασίες.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1. Εξέταση του επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάπτυξης της Εταιρίας.
2. Επαλήθευση των σηµαντικών στοιχείων του κόστους και της χρηµατοδότησης των επενδύσεων
που περιλαµβάνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρίας µε τις αντίστοιχες συµβάσεις ή
γραπτές συµφωνίες ή άλλα έγγραφα εφόσον υφίστανται. Προς τούτο διενεργήθηκαν τα εξής:
−

Εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας της περιόδου 05.09.30.11.2013 που µας παρασχέθηκαν από την Εταιρία. Επίσης ζητήθηκε να µας παρασχεθούν
και τα πρακτικά άλλων οργάνων ∆ιοίκησης της Εταιρίας εφόσον υφίστανται.

53

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.
−

−

Εξέταση των υφιστάµενων συµβάσεων και συµφωνητικών της Εταιρίας µε τρίτους µέχρι την
30.11.2013 που µας παρασχέθηκαν από την Εταιρία. Επίσης ζητήθηκε να µας παρασχεθούν
οι καταστάσεις των τριµηνιαίων συµφωνητικών-συµβάσεων που κατατίθενται στις
φορολογικές αρχές.
Σχετικά µε τον τραπεζικό δανεισµό που προβλέπεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης
ζητήθηκαν συµφωνίες µε τράπεζες για χρηµατοδότηση ή πρόθεση χρηµατοδότησης του
µέρους της επένδυσης που αντιστοιχεί σε τραπεζικό δανεισµό.

3. Επαλήθευση ότι οι επενδύσεις βάσει του επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάπτυξης είναι σύµφωνες µε
τον σκοπό της Εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό της.
4. Εξέταση της σύµβασης παραχώρησης της έκτασης του έργου από την ΑΕΚ στην Εταιρία σε
συνδυασµό µε τις παρατηρήσεις της έκθεσης του Νοµικού ελέγχου σχετικά µε το θέµα αυτό.
Ευρήµατα:
1. Όπως προκύπτει από το επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας το επενδυτικό πλάνο
περιλαµβάνει την κατασκευή και εκµετάλλευση του Γηπέδου και των εγκαταστάσεων του στην
περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας, στην θέση στην οποία προϋπήρχε το γήπεδο «Ν. Γκούµας»
ιδιοκτησίας του σωµατείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως (ΑΕΚ).
Το κόστος κατασκευής του σταδίου εκτιµάται να ανέλθει σε € 65,1 εκ. πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως
κάτωθι:
 Ανάλυση Κατασκευαστικού Κόστους (€ χιλ.)

546
0
200
0
746
24
770

1ο
Εξάµηνο
2014
1.325
100
204
2.815
4.444
165
4.609

2ο
Εξάµηνο
2014
117
0
469
16.987
17.573
50
17.623

1ο
Εξάµηνο
2015
119
0
408
29.188
29.714
0
29.714

2ο
Εξάµηνο
2015
90
100
469
11.724
12.383
0
12.383

1o
Εξάµηνο
2016
-

886

5.361

15.759

31.228

23.480

3.312

2013
Μελέτες Γηπέδου
Άδειες
Project Management
Κόστος Κατασκευής
Συνολικό Κόστος Γηπέδου
Κόστος Υπογειοποίησης
Συνολικό Κόστος Επένδυσης
Σύνολο ταµειακών εκροών (µε
ΦΠΑ)

Σύνολο
2.196
200
1.750
60.714
64.860
239
65.099
80.026

Πηγή: Επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας. (Ανάπτυξη και Εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια).

Σχετικά µε την χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής του Γηπέδου σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό
σχέδιο προβλέπονται τα εξής:
Οι κεφαλαιακές ανάγκες της κατασκευαστικής περιόδου των δυο ετών εκτιµώνται σε € 65,1 εκ. για
την κατασκευή του Γηπέδου και σε επιπλέον € 14,9 εκ. για ΦΠΑ. Οι κεφαλαιακές ανάγκες πρόκειται
να καλυφθούν ως εξής:
−

από ίδια κεφάλαια ύψους € 30 εκ. (συµπεριλαµβανοµένης της επικείµενης αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου µε την παραδοχή της πλήρους κάλυψης),

−

από είσπραξη επιχορήγησης ύψους € 20 εκ. (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ περίπου € 4 εκ.),
από κονδύλια της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 304/2013 απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.

−

από τραπεζικό δανεισµό περίπου € 20 εκ. που προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί το δεύτερο έτος
κατασκευής, ενώ η αποπληρωµή του προβλέπεται να εκτείνεται σε περίοδο 10 ετών.

και

Τέλος, θα απαιτηθεί επιπλέον τραπεζικός δανεισµός για την κάλυψη του υπολοίπου ΦΠΑ
κατασκευής, που ανέρχεται περίπου σε € 10,6 εκ., και που προβλέπεται να αποπληρωθεί µε την
είσπραξη του ποσού αυτού από το ∆ηµόσιο το 1ο και 2ο έτος λειτουργίας του Γηπέδου.
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Σηµειώνεται ότι η Εταιρία µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσης έκθεσης επί των
προσυµφωνηµένων διαδικασιών δεν έχει προβεί σε καµία συµφωνία µε κάποιο χρηµατοπιστωτικό
οργανισµό για την εξασφάλιση του µελλοντικού δανεισµού. Όπως αναφέρεται στο επιχειρηµατικό
σχέδιο Ανάπτυξης για τον τραπεζικό δανεισµό των € 20 εκατ., η Εταιρία εκτιµά ότι, προς εξασφάλιση
της τράπεζας που θα χορηγήσει το δάνειο θα χρησιµοποιηθεί η σύµβαση ονοµατοδοσίας του
Γηπέδου, εφόσον αυτή θα έχει συναφθεί πριν την δανειακή σύµβαση.
2. Από τα στοιχεία και πληροφορίες που παρασχέθηκαν για την διενέργεια της διαδικασίας αυτής,
προέκυψαν τα ακόλουθα:
− Από τα πρακτικά του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας της περιόδου 05.09 –
30.11.2013, και συγκεκριµένα από αυτό της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 30.10.2013
προέκυψε η οµόφωνη και παµψηφεί απόφαση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας κατά € 29 εκ. γεγονός που εντάσσεται στα πλαίσια χρηµατοδότησης της επένδυσης.
∆εν µας παρασχέθηκαν πρακτικά συνεδριάσεων άλλων οργάνων της Εταιρίας διότι κατά
δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας δεν υφίστανται άλλα όργανα.
− Από την εξέταση των συµβάσεων και συµφωνητικών της περιόδου 05.09 – 30.11.2013 αλλά
και άλλων στοιχείων (π.χ. τιµολόγια προµηθευτών) που µας παρασχέθηκαν προέκυψε ότι τα
ανωτέρω σχετίζονται µε την κατασκευή του Γηπέδου και αφορούν κυρίως µελέτες. Κατά
δήλωση της Εταιρείας δεν έχουν καταρτιστεί και συνεπώς δεν υφίστανται µέχρι σήµερα
συµβάσεις για την κατασκευή του έργου. Σχετικά µε το κόστος του έργου η Εταιρία
προσκόµισε τον προϋπολογισµό (budget) της επένδυσης από τον οποίο προκύπτει ότι το
κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε € 65,1 εκατ. το οποίο συµφωνεί µε το επιχειρηµατικό
σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρείας.
3. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρίας σκοπός της είναι η κατασκευή και εκµετάλλευση σταδίου
και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, στη θέση στην οποία
προϋπήρχε το γήπεδο «Ν. Γκούµας» ιδιοκτησίας του σωµατείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως
(ΑΕΚ). Συνεπώς η επένδυση που περιλαµβάνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο ευρίσκεται σε
συµφωνία µε το καταστατικό της Εταιρίας.
4. Από την εξέταση της σύµβασης παραχώρησης της Εταιρίας µε την ΑΕΚ που τέθηκε υπόψη µας
προέκυψαν τα εξής:
−

−

−

−
−

Την 18.11.2013 υπογράφτηκε η «Σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού
Μνήµης και Πολιτισµού» µεταξύ της Εταιρίας και του αθλητικού σωµατείου µε την επωνυµία
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (η «ΑΕΚ»).
Από το προοίµιο της συµβάσεως προκύπτει ότι η ΑΕΚ έχει στην νοµή και κατοχή της έκταση
29.885 τ.µ. περίπου στο ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, όπου υπήρχε το παλιό γήπεδο της
ΑΕΚ που κατεδαφίστηκε το 2003, επί της οποίας κοινός σκοπός των δυο συµβαλλοµένων
µερών είναι η ανέγερση ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου / ποδοσφαιρικού γηπέδου
30.000 - 35.000 θέσεων που θα στεγάσει την ιστορική έδρα της ΑΕΚ που θα περιλαµβάνει
αµιγώς αθλητικές χρήσεις και συµπληρωµατικές καθώς και εµπορικές και πολιτιστικές
χρήσεις µικρής κλίµακας (όπως µπουτίκ, µουσείο, κλπ.).
Η Σύµβαση έχει ως αντικείµενο µεταξύ άλλων: α) την ανάληψη υποχρέωσης από την ΑΕΚ
για παραχώρηση στην Εταιρία της χρήσης και διαχείρισης από την Εταιρία για λογαριασµό
της ΑΕΚ της έκτασης του έργου όταν αυτό επιτραπεί και σύµφωνα µε τους ειδικότερους
όρους της σύµβασης και β) τη συµφωνία ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου θα
εξειδικευθούν σε νεώτερη σύµβαση καθώς και τα ζητήµατα που αφορούν την παροχή
βασικών ασφαλειών και εγγυήσεων και ρητρών για την καλή εκτέλεση (άρθρο πρώτο).
Η διάρκεια της σύµβασης παραχώρησης ορίζεται σε 49 έτη από την ηµεροµηνία της
οριστικής σύµβασης παραχώρησης (άρθρο τρίτο).
Στα άλλα άρθρα γίνεται γενική περιγραφή του έργου, αναφέρονται τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις και ρυθµίζονται οι σχέσεις των συµβαλλοµένων.

Στην έκθεση του Νοµικού ελέγχου και συγκεκριµένα στο άρθρο 2.3 – «Σύµβαση Παραχώρησης»
γίνεται εκτενής αναφορά στην σύµβαση. Στο άρθρο 2.3.5 – «Παρατηρήσεις» αναφέρονται οι
παρατηρήσεις του Νοµικού ελέγχου όπου µεταξύ άλλων οι πιο σηµαντικές έχουν ως εξής:
−

δεν προκύπτει η ύπαρξη δικαιώµατος κυριότητας, νοµής και κατοχής της ΑΕΚ στο σύνολο
της αναφερόµενης στη Σύµβαση έκτασης του έργου, δηλαδή σε 29.885,22 τ.µ. Ειδικότερα η
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−

−

−

υπ’ αριθ. 62832/1934 απόφαση του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
αναφέρεται σε παραχώρηση έκτασης 26.621 τ.µ. Συνεπώς δεν υφίσταται κυριότητα σε
έκταση 3.264,22 τ.µ. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει αναφορά σχετικά µε το αν αυτό µπορεί να
επηρεάσει την επένδυση ή όχι.
σύµφωνα µε το πιστοποιητικό του υποθηκοφύλακα Ν. Φιλαδέλφειας εξακολουθούν να
φαίνονται εγγεγραµµένες στα οικεία βιβλία αναγκαστικές κατασχέσεις αλλά και
εγγεγραµµένες υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών, τα ποσά των οποίων αναφέρονται
αναλυτικά στην έκθεση Νοµικού ελέγχου (παράγραφος 2.3.5). Σύµφωνα µε τον Νοµικό
έλεγχο οι προσηµειώσεις και υποθήκες δεν παράγουν αποτελέσµατα και δεν επισύρουν
δυσµενείς συνέπειες ως προς την παραχωρηθείσα έκταση στην ΑΕΚ, διότι η εν λόγω έκταση
δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αναγκαστικής εκτέλεσης για διασφάλιση και
ικανοποίηση οφειλών της ΑΕΚ προς το δηµόσιο ή τρίτους.
ότι η οριστική συµφωνία παραχώρησης και η παράδοση του έκτασης για την εκτέλεση του
έργου τελεί υπό την αίρεση της λήψης σύµφωνης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της
ΑΕΚ,
ότι εκ του νόµου εισάγεται πλήθος περιορισµών ως προς τη δυνατότητα οικονοµικής
εκµετάλλευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση µίσθωσής τους από αθλητική
ανώνυµη εταιρία, κλπ., αν και στο τέλος της σχετικής παραγράφου αναφέρεται ότι τα
παραπάνω δεν δηµιουργούν οποιοδήποτε ζήτηµα ως προς την ανέγερση του Γηπέδου αλλά
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ρυθµιστούν οι σχετικές λεπτοµέρειες στην οριστική
σύµβαση παραχώρησης.

Ββ) Ενότητα 10.4: Πληροφορίες για οποιοδήποτε περιορισµό στη χρήση των κεφαλαίων, ο
οποίος επηρέασε η ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο τις
δραστηριότητες του Εκδότη
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, δεν υφίστανται περιορισµοί στη χρήση των κεφαλαίων στην
υπό εξέταση περίοδο, οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά κατά τρόπο άµεσο
ή έµµεσο τις δραστηριότητες της. Σχετικά µε τον εντοπισµό περιορισµών στη χρήση των κεφαλαίων
της Εταιρίας διενεργήθηκαν οι κάτωθι διαδικασίες.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1. Εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της περιόδου 05.09 – 30.11.2013.
2. Εξέταση της έκθεσης του Νοµικού ελέγχου σχετικά µε το θέµα της ύπαρξης η µη περιορισµών
που τυχόν εντοπίστηκαν στο καταστατικό ή άλλα έγγραφα της Εταιρίας.
3. Λήψη επιστολής διαβεβαίωσης της Εταιρίας σχετικά µε το αν υφίστανται περιορισµοί στην χρήση
των κεφαλαίων της.
Ευρήµατα:
Από την διενέργεια των παραπάνω διαδικασιών δεν προέκυψαν περιορισµοί στη χρήση κεφαλαίων
της Εταιρείας και συγκεκριµένα:
1. Από την εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της περιόδου 05.09 –
30.11.2013 και δεν εντοπίστηκαν περιορισµοί στη χρήση των κεφαλαίων της Εταιρίας.
2. Στην έκθεση του Νοµικού ελέγχου αναφέρεται ότι δεν υφίστανται περιορισµοί στη χρήση των
κεφαλαίων της Εταιρίας (κεφάλαιο Ι: «ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»).
3. Σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση της Εταιρίας µε ηµεροµηνία 9.1.2014 που υπογράφεται από τον
Γενικό ∆ιευθυντή κ. Νίκο Στράτο, δηλώνεται ότι δεν υφίστανται εκ του Καταστατικού της και του
Νόµου, περιορισµοί στην χρήση των κεφαλαίων της Εταιρίας.
Βγ) Ενότητα 15: Αµοιβές και οφέλη για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ενότητα 14 α και
δ του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού 809/2004 (δηλ. των µελών διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας)
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της Εταιρίας είναι
το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο και ο Γενικός ∆ιευθυντής κ. Ν. Στράτος. Επιπλέον, σύµφωνα µε δήλωση
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της Εταιρίας, τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων
διοικητικών στελεχών της Εταιρίας κατά δήλωσή τους ούτε έλαβαν ούτε λαµβάνουν αµοιβές στην
υπό εξέταση περίοδο. Για τον εντοπισµό αµοιβών και ωφελειών των διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας, διενεργήθηκαν οι κάτωθι
διαδικασίες.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1. Εξέταση του Προσαρτήµατος της ενδιάµεσης περιόδου 05.09 – 30.11.2013 που έχει ελεγχθεί από
τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή καθώς και του αναλυτικού καθολικού της περιόδου 05.09.30.11.2013.
2. Εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας της περιόδου 05.09.30.11.2013.
3. Λήψη και εξέταση της ασφαλιστικής ενηµερότητας της Εταιρίας.
4. Εξέταση της κατάστασης των τριµηνιαίων συµφωνητικών-συµβάσεων που κατατίθενται στις
φορολογικές αρχές για τον εντοπισµό συµβάσεων µεταξύ διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών και της Εταιρίας.
5. Λήψη και εξέταση δηλώσεων από όλα τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας σχετικά µε το αν λαµβάνουν
οποιαδήποτε παροχή από την Εταιρία.
6. Λήψη επιστολής διαβεβαίωσης της Εταιρίας σχετικά µε το αν λαµβάνουν οποιαδήποτε παροχή
από την Εταιρία.
Ευρήµατα:
Από την διενέργεια των ως άνω διαδικασιών δεν προέκυψε ότι υφίστανται αµοιβές και οφέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών
(συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισµένης αµοιβής). Πιο συγκεκριµένα:
1.

Από την εξέταση: α) του Προσαρτήµατος της περιόδου 05.09 – 30.11.2013 παρ. 11 προέκυψε ότι
δεν υφίστανται αµοιβές, προκαταβολές ή πιστώσεις σε όργανα της ∆ιοικήσεως και β) του
αναλυτικού καθολικού της Εταιρίας την 30.11.2013 δεν βρέθηκαν µισθοί, αµοιβές ή αποζηµιώσεις
των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών.

2.

Από την εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας της περιόδου 05.09
– 30.11.2013, δεν εντοπίστηκαν αµοιβές ή αποζηµιώσεις των διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών.

3.

Από την βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδόθηκε από το ΙΚΑ µε Αριθ. Πρωτ.
2937/3.12.2013 και που τέθηκε υπόψη µας προκύπτει ότι η Εταιρία δεν οφείλει εισφορές ούτε έχει
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς αυτό διότι δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε προσωπικό έως την
3.12.2013.

4.

Από την εξέταση της κατάστασης των τριµηνιαίων συµφωνητικών-συµβάσεων που κατατίθενται
στις φορολογικές αρχές δεν προέκυψαν συµβάσεις της Εταιρίας µε διοικητικά, διαχειριστικά και
εποπτικά όργανα ούτε και µε ανώτερα διοικητικά στελέχη.

5.

Η Εταιρία προσκόµισε δύο υπεύθυνες δηλώσεις µε ηµεροµηνία 9.1.2014 που υπογράφονται από
τον Γενικό ∆ιευθυντή κ. Νίκο Στράτο σύµφωνα µε τις οποίες ούτε ο κ. Νίκος Στράτος ούτε κανένα
από τα µέλη του ∆Σ της Εταιρείας λαµβάνει οποιαδήποτε παροχή από την Εταιρία.

Βδ) Ενότητα 19: Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη
∆ιερεύνηση των τυχόν διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας /Οµίλου µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν
επιχειρήσεις καθώς και τυχόν οικονοµικών συναλλαγών µεταξύ των µετόχων, των µελών του ∆.Σ. και
των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών
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µε την Εταιρία και τις τυχόν συνδεδεµένες επιχειρήσεις για την περίοδο 05.09 – 30.11.2013,
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του ∆ΛΠ 24, τον Κανονισµό 1606/2002 και
την ενότητα 19 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 καθώς και των διευκρινιστικών
σηµειώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 149 των συστάσεων της ESMA (319/2013).
Σχετικά µε την γνωστοποίηση των συναλλαγών της Εταιρίας µε Συνδεόµενα Μέρη, που κατά την
έννοια του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 24 παρ.9, Συνδεδεµένο µέρος είναι φυσικό
πρόσωπο η επιχείρηση που συνδέεται µε την εταιρία που συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις, αν
υπάρχουν, διενεργήθηκαν οι κάτωθι αναγραφόµενες διαδικασίες που αφορούσαν τις εξής
περιπτώσεις:
α) Από τους µετόχους, τον ιδρυτή κ. Γ. ∆. Μελισσανίδη που κατέχει ποσοστό των µετοχών της
Εταιρίας 98,5% πριν την προτεινόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
β) Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας
γ) Τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας
δ) Τους στενούς συγγενείς των ανωτέρω και
ε) Νοµικά πρόσωπα στα οποία η εταιρία ∆ικέφαλος είτε ασκεί έλεγχο άµεσα ή έµµεσα είτε έχει
σηµαντική επιρροή.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1.

Εξέταση του Προσαρτήµατος της ενδιάµεσης περιόδου 05.09 - 30.11.2013, που έχει ελεγχθεί από
τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή, για σχετική αναφορά σε συναλλαγές της Εταιρίας µε
συνδεόµενα µέρη (φυσικά πρόσωπα η/και επιχειρήσεις).

2.

Εξέταση του Ισοζυγίου της Εταιρίας της περιόδου 05.09 – 30.11.2013 για τον εντοπισµό
οποιασδήποτε συναλλαγής ή υπολοίπου της Εταιρίας µε συνδεόµενα µέρη (φυσικά πρόσωπα
η/και επιχειρήσεις).

3.

Εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της περιόδου 05.09.- 30.11.2013 για τον
εντοπισµό οποιασδήποτε συναλλαγής της Εταιρίας µε συνδεόµενα µέρη (φυσικά πρόσωπα η/και
επιχειρήσεις).

4.

Ειδικά εξετάσθηκαν οι σχέσεις της Εταιρίας µε την ΑΕΚ και µε την ΟΠΑΠ µε τις οποίες έχουν
συναφθεί συµβάσεις και υφίστανται συναλλαγές.

5.

Εξέταση των δηλώσεων των φυσικών προσώπων (ιδρυτών της Εταιρίας, µελών ∆Σ, διευθυντών,
κλπ.) στα πλαίσια του Νοµικού ελέγχου που τέθηκαν υπόψην µας όπου αναφέρεται κάθε άτοµο
και οι συγγενείς του σε ποιες εταιρίες συµµετέχουν και µε τι ποσοστό, τις θέσεις που κατέχουν σε
άλλες εταιρίες, κλπ.

6.

Λήψη επιστολής διαβεβαίωσης από την ∆ιοίκηση της Εταιρίας σχετικά µε το αν υφίστανται
συνδεόµενα µέρη και περαιτέρω αν υφίστανται συναλλαγές µε αυτά (συµπεριλαµβανοµένων των
διαφόρων µελετητών και λοιπών προµηθευτών).

Ευρήµατα:
Από την διενέργεια των ως άνω διαδικασιών προέκυψαν τα ακόλουθα:
1.

Από την εξέταση του Προσαρτήµατος της ενδιάµεσης περιόδου 05.09 - 30.11.2013 παρ. 7(γ1) και
(γ2), που έχει ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν
συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεόµενα µέρη. Περαιτέρω από την παρ. 4 του Προσαρτήµατος
προκύπτει ότι η Εταιρία δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρίες.

2.

Από την εξέταση του Ισοζυγίου της Εταιρίας της περιόδου 05.09 – 30.11.2013 δεν εντοπίστηκε
οποιασδήποτε συναλλαγή ή υπόλοιπο της Εταιρίας µε τα ως άνω αναφερόµενα συνδεόµενα µέρη
(πρόσωπα περιπτ. α-δ). Ούτε υφίσταται συµµετοχή της Εταιρίας σε άλλη εταιρία.
58

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.
3.

Από την εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας της περιόδου
05.09.- 30.11.2013 δεν προέκυψε αναφορά ή συναλλαγές της Εταιρίας µε τα ως άνω
αναφερόµενα συνδεόµενα µέρη (πρόσωπα περιπτ. α-δ).

4.

Από την εξέταση των στοιχείων που προσκόµισε η Εταιρία αναφορικά µε τις σχέσεις της Εταιρίας
µε την ΑΕΚ και την ΟΠΑΠ, προέκυψαν τα εξής:

Σχέση µε την ΑΕΚ:
Η Εταιρία προσκόµισε το Καταστατικό του Σωµατείου ΑΕΚ (Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως)
µε ηµεροµηνία 17.2.2000 και το πρακτικό (απόσπασµα) συγκρότησης σε σώµα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Σωµατείου της συνεδρίασης του ∆Σ της 13.6.2013. Από το Καταστατικό δεν
προέκυψε σχέση του Σωµατείου µε την Εταιρία. Με βάση το πρακτικό του ∆Σ προέκυψε ότι οι Κων.
Κοτσάτος πρόεδρος του ∆Σ, Μαυροειδής Αγγελόπουλος Β’ αντιπρόεδρος του ∆Σ, ο Αλ.
Ανατολιωτάκης µέλος της οικονοµικής επιτροπής και ο Ευαγ. Ασλανίδης απλό µέλος, είναι
ταυτόχρονα και ιδρυτικά µέλη και µέτοχοι στην Εταιρία µε ποσοστό 0,10% έκαστος. Οι συναλλαγές
που υφίστανται µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ προκύπτουν από τις κάτωθι συµβάσεις:
α) την σύµβαση εκχώρησης της έκτασης στην Ν. Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ στην Εταιρία για την
ανέγερση του Γηπέδου µε ηµεροµηνία 18.11.2013, η οποία σχολιάζεται στην ενότητα «Ανάλυση
Κατασκευαστικού Κόστους» παράγραφος (4), και
β) την σύµβαση εκχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης του Γηπέδου από την ΑΕΚ στην Εταιρία µε
ηµεροµηνία 16.12.2013 η οποία σχολιάζεται στην ενότητα «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού Έσοδα επόµενων χρήσεων» εδάφιο (γ).
Σηµειώνεται ότι από την εξέταση της σχέσης της Εταιρίας µε την ΑΕΚ στα πλαίσια των άρθρων 42ε
και 96 παρ.1 του Ν.2190/1920 µε βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη µας δεν προέκυψε ότι
συντρέχει σχέση µεταξύ της ΑΕΚ και της Εταιρίας. Συνεπώς και µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24
– Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (∆ΛΠ 24), οι δυο εταιρίες δεν θεωρούνται συνδεδεµένα
µέρη.
Σχέση µε ΟΠΑΠ:
Για την σχέση της Εταιρίας µε την ΟΠΑΠ γίνεται εκτενής µνεία στην αµέσως επόµενη παράγραφο
που αναφέρεται στον κ. Γ. Μελισσανίδη (ιδρυτικό µέλος και κύριο µέτοχο της Εταιρίας).
5.

Από την εξέταση των δηλώσεων των προσώπων των περιπτ. α-δ ανωτέρω καθώς και λοιπών
πληροφοριών που παρασχέθηκαν από την Εταιρία προέκυψαν τα εξής:

Γιώργος Μελισσανίδης (Ιδρυτής της Εταιρίας):
Σχετικά µε τον Γιώργο Μελισσανίδη (εφεξής ΓΜ), σηµειώνονται τα εξής:
−
−

−
−

−

Είναι µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ της ΟΠΑΠ από 7.11.2013 [Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της ΟΠΑΠ σύµφωνα µε ανακοίνωση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)].
Είναι µέτοχος στην ΟΠΑΠ λόγω της µειοψηφικής συµµετοχής του στην εταιρία EMMA
DELTA LTD και στην θυγατρική αυτής EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD, της
τελευταίας έχουσας αποκτήσει το 33% της ΟΠΑΠ την 11.10.2013 σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του ΧΑ της 14.10.2013.
Συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 33,3% στην εταιρία EMMA DELTA MANAGEMENTLTD, η
οποία κατέχει και ελέγχει το 100% των µετοχών διοίκησης της EMMA DELTA LTD.
Η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση χορηγίας µε την ΟΠΑΠ την 12.9.2013, ηµεροµηνία
προγενέστερη της ηµεροµηνίας απόκτησης του 33% της ΟΠΑΠ από την EMMA DELTA
HELLENIC HOLDINGS LTD.
Ο ίδιος πρόκειται να συµµετάσχει στην επικείµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε € 9
εκ.

Σηµειώνεται ότι εξετάσαµε την σχέση του κύριου µετόχου (ΓΜ) της ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 µε τον ΟΠΑΠ
µέσω των εταιρειών EMMA DELTA LIMITED, EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS καθώς και της
EMMA DELTA MANAGEMENT LIMITED, που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΧΙ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ» της έκθεσης του Νοµικού ελέγχου, προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά πόσον οι
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εταιρείες αυτές και ο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 συνιστούν συνδεόµενα µέρη στα πλαίσια των διατάξεων του
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 «Συνδεδεµένα µέρη» (∆ΛΠ 24).
Από την εξέταση που διενεργήσαµε, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που µας παρασχέθηκαν από τη
∆ιοίκηση της Εταιρίας αφενός και τις γνωστοποιήσεις αφετέρου που περιλαµβάνονται: α) στο
κεφάλαιο VII «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» υποκεφάλαιο 1 «Ιδιωτικό Συµφωνητικό µε ΟΠΑΠ
(12.9.2013)» της έκθεσης Νοµικού ελέγχου και β) στην παρ. 8 - Μεταβατικοί Λογαριασµοί του
Προσαρτήµατος των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου 5.9 - 30.11.2013 που
ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι παρόλο
που δεν είναι ευδιάκριτο αν ο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ και ο ΟΠΑΠ είναι συνδεόµενα µέρη, οι ανωτέρω
γνωστοποιήσεις που αφορούν την σύµβαση χορηγίας µεταξύ των δύο µερών συνολικού ποσού €
1.940.000 από το οποίο µέχρι την 30.11.2013 είχε τιµολογηθεί ποσό € 870.000 και το οφειλόµενο
υπόλοιπο ανερχόταν σε € 307.500, σε κάθε περίπτωση, είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ
24 και της Ενότητας 19 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ» του Παραρτήµατος Ι του
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004.
Μέλη ∆Σ και Γενικός ∆ιευθυντής:
Από τις δηλώσεις των επτά (7) µελών του ∆Σ και του Γενικού ∆ιευθυντή κ. Νίκου Στράτου δεν
προέκυψε κάποιο εύρηµα.
6.

Η Εταιρία προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση µε ηµεροµηνία 09.01.2014 που υπογράφεται από τον
Γενικό ∆ιευθυντή κ. Νίκο Στράτο, σύµφωνα µε την οποία δεν υφίστανται συνδεόµενα τρίτα µέρη
µε την Εταιρία.

Βε) Φόροι
Σχετικά µε τους φόρους της περιόδου 05.09 – 30.11.2013 διενεργήθηκαν οι κάτωθι αναγραφόµενες
διαδικασίες προκειµένου να παρουσιαστούν αναλυτικά οι φόροι, τα τυχόν πρόστιµα και
προσαυξήσεις από τυχόν φορολογικό έλεγχο της Εταιρίας και των συνδεδεµένων της που αφορούν
την ίδια ως άνω περίοδο.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1.

Λήψη κατάστασης των φόρων της περιόδου 05.09.- 30.11.2013 που ετοιµάστηκε από την Εταιρία
και διενέργεια συµφωνίας: α) µε τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις (ΦΠΑ,
παρακρατούµενους, κλπ) για την ίδια ως άνω περίοδο και β) µε τις υποχρεώσεις φόρων που
εµφανίζονται στις ελεγµένες από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, Ενδιάµεσες Οικονοµικές
Καταστάσεις.

2.

Εξέταση του Προσαρτήµατος της περιόδου 05.09.- 30.11.2013 των ελεγµένων από τον Τακτικό
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων.

3.

Εξέταση του Ισοζυγίου της περιόδου 05.09.- 30.11.2013.

4.

Λήψη και εξέταση της φορολογικής ενηµερότητας της Εταιρίας.

5.

Λήψη και εξέταση της επιστολής του δικηγόρου της Εταιρίας που χορηγήθηκε στον Τακτικό
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή στα πλαίσια του ελέγχου του των Ενδιάµεσων Οικονοµικών
Καταστάσεων της περιόδου 05.09 – 30.11.2013.

6.

Λήψη επιστολής διαβεβαίωσης από την ∆ιοίκηση της Εταιρίας σχετικά µε το αν υφίστανται
φορολογικές υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.

7.

Εξέταση και σχολιασµός των παραγράφων του Ε∆ που σχετίζονται µε φορολογικά θέµατα.

Ευρήµατα:
Από την διενέργεια των ως άνω διαδικασιών δεν προέκυψε η ύπαρξη φορολογικών προστίµων ή
υποχρεώσεων που δεν είναι καταχωρηµένα στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της
Εταιρίας της 30.11.2013. Συγκεκριµένα:
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1.

Από την εξέταση της κατάστασης των φόρων της περιόδου 05.09.- 30.11.2013 που ετοιµάστηκε
από την Εταιρία επαληθεύτηκε η συµφωνία µεταξύ των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων
µε τις υποχρεώσεις φόρων που εµφανίζονται στις ελεγµένες από τον Τακτικό Ορκωτό ΕλεγκτήΛογιστή, Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις.

2.

Από την εξέταση του Προσαρτήµατος της περιόδου 05.09.- 30.11.2013 παρ. 7(δ) των ελεγµένων
από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων δεν
προέκυψε η ύπαρξη φορολογικών υποχρεώσεων ή πιθανών φορολογικών υποχρεώσεων εις
βάρος της ενδιάµεσης περιόδου εκτός αυτών που εµφανίζονται στις υποχρεώσεις της ίδιας ως
άνω περιόδου.

3.

Από την εξέταση του Ισοζυγίου της περιόδου 05.09.- 30.11.2013 δεν βρέθηκαν προβλέψεις
φόρων και προσαυξήσεων.

4.

Από την φορολογική ενηµερότητα της Εταιρίας που τέθηκε υπόψη µας µε Α/Α 7635/26.11.2013
λήξεως 26.03.2014 βεβαιώνεται ότι η Εταιρία είναι ενήµερη για τα χρέη της προς το ∆ηµόσιο.

5.

Από την εξέταση της επιστολής του δικηγόρου της Εταιρίας που τέθηκε υπόψη µας µε
ηµεροµηνία 03.12.2013, προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της Εταιρίας οποιαδήποτε
πράξη επιβολής φόρου ή τέλους.

6.

Η Εταιρία προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση µε ηµεροµηνία 09.01.2014 , που υπογράφεται από τον
Γενικό ∆ιευθυντή κ. Νίκο Στράτο, σύµφωνα µε την οποία δεν υφίστανται φορολογικές
υποχρεώσεις που δεν απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρίας.

7.

Από την εξέταση των παραγράφων του Ε∆ που σχετίζονται µε τα φορολογικά θέµατα δεν
προέκυψε κάποιο εύρηµα.

Κεφάλαιο Γ: Παράρτηµα ΙΙΙ Κανονισµού 809/2004 (βάσει ESMA/2013/319)
Γα) Ενότητα 3.1: Εξέταση της δήλωσης επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης της διοίκησης της
Εταιρίας για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης του Ενηµερωτικού
∆ελτίου όπως ορίζεται στη ενότητα 3.1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
809/2004 και στις διευκρινιστικές σηµειώσεις που αναγράφονται στις σελίδες 27-29 της
ESMA/2013/319


∆ήλωση επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για τους
επόµενους δώδεκα (12) µήνες ανεξάρτητα από το εάν η κατασκευή του σταδίου θα ξεκινήσει
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου που προβλέπεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο
Ανάπτυξης της Εταιρίας (2014-2016). Σχετικά µε την προαναφερθείσα δήλωση της Εταιρείας, στα
πλαίσια της ενότητας 3.1 – «∆ήλωση για το κεφάλαιο κίνησης» του Παραρτήµατος ΙΙΙ του
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 και των διευκρινιστικών σηµειώσεων της ESMA/ 2013/319,
διενεργήθηκαν οι κάτωθι διαδικασίες.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:

1.

Εξέταση της ανωτέρω δήλωσης της Εταιρείας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης.

2.

Εξέταση του ευλόγου των παραδοχών και εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης σχετικά µε το κεφάλαιο
κίνησης για τους επόµενους 12 µήνες.

3.

Εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της περιόδου 05.09. – 30.11.2013 για
την ύπαρξη αποφάσεων τους σχετικά µε την εξεύρεση κεφαλαίου κίνησης ή άλλης
χρηµατοδότησης της Εταιρίας.

Ευρήµατα:
Από την διενέργεια των ως άνω διαδικασιών δεν προέκυψε ότι το υφιστάµενο κεφάλαιο κίνησης κατά
την 30.11.2013 επαρκεί για τους επόµενους 12 µήνες. Πιο συγκεκριµένα:
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 Από την εξέταση του υφιστάµενου κεφαλαίου κίνησης την 30.11.2013 ύψους € 461.376 που
προκύπτει από τις ελεγµένες από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ενδιάµεσες Οικονοµικές
Καταστάσεις, προκύπτουν τα εξής:
α) σε ότι αφορά τις τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρίας, µε δεδοµένο ότι δεν έχουν ληφθεί
υπόψη οι υποχρεώσεις προς την ΑΕΚ που απορρέουν από την σύµβαση εκχώρησης
δικαιωµάτων, που υπογράφτηκε µε ηµεροµηνία 16.12.2013 καθώς και οι ανελαστικές πληρωµές
που απορρέουν από τις υφιστάµενες συµβάσεις µε τους µελετητές, το κεφάλαιο κίνησης δεν
επαρκεί για τους επόµενους 12 µήνες και

β) σε ότι αφορά τις επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρίας κατά µείζονα λόγο επίσης δεν
επαρκεί για τους επόµενους 12 µήνες και για λόγους χρηµατοδότησης τους προτείνεται η
παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Λεπτοµέρειες για την χρηµατοδότηση του συνόλου
της επένδυσης κατασκευής του Γηπέδου αναφέρονται στο ανωτέρω κεφάλαιο των επενδύσεων
και στο επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας και συγκεκριµένα στην ενότητα
«Χρηµατοδότηση Κόστους Κατασκευής».

 Από την εξέταση των παραδοχών και εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σχετικά µε το
υφιστάµενο κεφάλαιο κίνησης την 30.11.2013, λόγω των ολιγάριθµων κινήσεων και του µικρού
χρόνου λειτουργίας της Εταιρίας δεν προέκυψε κάποιο εύρηµα. Σχετικά µε τις ανάγκες για
κεφάλαιο κίνησης για τους επόµενους 12 µήνες γίνεται αναφορά στο ταµειακό πρόγραµµα που
περιλαµβάνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας. Σε ότι αφορά τις εκτιµήσεις
και παραδοχές που αφορούν την χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας αυτές
εξετάζονται στο κεφάλαιο του επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάπτυξης της Εταιρίας. Εντούτοις,
σύµφωνα µε τον Πίνακα 9 «Ανάλυση κατασκευαστικού κόστους ανά εξάµηνο» που παρέχεται στο
επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης, προκύπτει µέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2015 το σύνολο των
ταµειακών εκροών µε ΦΠΑ, ανέρχεται σε € 26,02 εκατ. (€ 21,15 εκατ. χωρίς ΦΠΑ), ενώ έως το
τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2015 ανέρχεται σε € 52,35 εκατ.( € 42,56 εκατ. χωρίς ΦΠΑ).
Κατά δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, η Εταιρία προτίθεται κατά την διάρκεια της κατασκευής
του Γηπέδου, να ζητήσει από το ∆ηµόσιο την επιστροφή του ΦΠΑ που αφορά το κόστος
κατασκευής (εξαιρουµένου του ποσού που καλύπτεται µέσω της επιχορήγησης) ώστε να µην
επιβαρύνεται το ταµειακό της πρόγραµµα µε τις εκροές ΦΠΑ.
 Από την εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας της περιόδου 05.09
– 30.11.2013, και συγκεκριµένα από αυτό της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 30.10.2013
προέκυψε η οµόφωνη και παµψηφεί απόφαση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
κατά € 29 εκ. γεγονός που εντάσσεται στα πλαίσια χρηµατοδότησης της επένδυσης.
Γβ) Ενότητα 3.2: Έλεγχος της δήλωσης για το επίπεδο των Ιδίων Κεφαλαίων και του Χρέους
(Capitalization and Indebtedness) της Εταιρίας καθώς και δήλωση για την µη ύπαρξη
σηµαντικών µεταβολών έως και την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, όπως ορίζεται
στην ενότητα 3.2 του Παρατήµατος ΙΙΙ της 809 και στις διευκρινιστικές σηµειώσεις που
αναφέρονται στις σελίδες 27-29 της ESMA/2013/809
 Ίδια Κεφάλαια και Χρέος
Στα πλαίσια της ενότητας 3.2 – «Ίδια κεφάλαια και χρέος» του Παραρτήµατος ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)
809/2004, η Εταιρία ετοίµασε τους αντίστοιχους πίνακες «Κεφαλαιακής διάρθρωσης» και «Καθαρών
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων» (ή Χρέους) σύµφωνα µε τους οποίους η κεφαλαιακή
διάρθρωση και οι χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις την 30.11.2013, έχουν ως εξής:
Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση της Εταιρίας
(ποσά σε €)*
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
- Με εγγυήσεις επιταγών
- Με προσηµειώσεις ακινήτων
- Άνευ Εγγυήσεων – Εξασφαλίσεων
- Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων (Α)

30.11.2013
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Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση της Εταιρίας
(ποσά σε €)*
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
- Με εγγυήσεις – εξασφαλίσεις
- Χωρίς εγγυήσεις – εξασφαλίσεις
- Μακροπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων (Β)
Σύνολο ∆ανειακών Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποτελέσµατα εις Νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης ** (Γ)
Σύνολο (Α+Β+Γ

30.11.2013
-

1.000.000
(67.340)
932.660
932.660

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
** Σηµειώνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα περιλαµβάνονται ζηµιές ποσού € 67.340 που αφορούν την περίοδο
05.09.2013 – 30.11.2013.
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία που προκύπτουν από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της
περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή –
Λογιστή.

Καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρίας
(ποσά σε €)*
Α. Ταµείο
Β. Καταθέσεις όψεως
Γ. Χρεόγραφα
∆. Ρευστότητα (Α) + (Β) + (Γ)
Ε. Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις **

30.11.2013
101.833
1.116.819
1.218.652
605.313

ΣΤ. Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Ζ. Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Η. Λοιπές τρέχουσες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ***
Θ. Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (ΣΤ) + (Ζ) + (Η)

1.362.589
1.362.589

Ι. Καθαρό βραχυπρόθεσµο χρέος (Θ) – (Ε) – (∆)

(461.376)

Κ. Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Λ. Μακροπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Μ. Σύνολο Μακροπρόθεσµων Χρηµατοοικονοµικών
Υποχρεώσεων (Κ) + (Λ)
Ν. Καθαρές Συνολικές Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις (Ι)
+ (Μ)

(461.376)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
** Αφορά το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων της Εταιρίας κατά την 30.11.2013.
*** Αφορά το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας και των Μεταβατικών Λογαριασµών
Παθητικού κατά την 30.11.2013
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία που προκύπτουν από τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της
περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία και ελέχθησαν από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή –
Λογιστή.

∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1.

Εξέταση των ανωτέρω πινάκων στα πλαίσια της ενότητας 3.2 του Παρατήµατος ΙΙΙ της (ΕΚ)
809/2004 και των διευκρινιστικών σηµειώσεων που αναφέρονται στην παρ. 127 στις σελίδες 2829 της ESMA/2013/809.

2.

Εξέταση της ορθής µεταφοράς και συµπλήρωσης των στοιχείων που συµπεριλαµβάνονται στους
ανωτέρω πίνακες από τις ελεγµένες από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09 – 30.11.2013.
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3.

Συµφωνία όσων στοιχείων δεν προκύπτουν από τις ελεγµένες από Τακτικό Ορκωτό ΕλεγκτήΛογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας, µε το αναλυτικό Ισοζύγιο της περιόδου 05.09 –
30.11.2013.

Ευρήµατα:
1.

2.

3.

Από την εξέταση των ανωτέρω πινάκων «Κεφαλαιακής διάρθρωσης» και «Χρέους» βρέθηκε ότι οι
πίνακες είναι εναρµονισµένοι µε τις αρχές και τα υποδείγµατα που προβλέπονται στα πλαίσια της
ενότητας 3.2 του Παρατήµατος ΙΙΙ της (ΕΚ) 809/2004 και των διευκρινιστικών σηµειώσεων που
αναφέρονται στην παρ. 127 στις σελίδες 28-29 της ESMA/2013/319.
Από την διενέργεια της διαδικασίας αυτής επαληθεύτηκε η ορθή µεταφορά των κονδυλίων που
περιέχονται στους ως άνω πίνακες µε τις ελεγµένες από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09 – 30.11.2013. Περαιτέρω
επαληθεύθηκε ότι δεν υφίστανται λογαριασµοί Τάξεως ούτε Χορηγηθείσες εγγυήσεις ή άλλες
εµπράγµατες ασφάλειες όπως προκύπτει από τις παρ. 10 και 11 του Προσαρτήµατος της
περιόδου 05.09 – 30.11.2013 αντίστοιχα, καθώς και ότι δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις
βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες. Συνεπώς ορθά η Εταιρία δεν συµπεριέλαβε τέτοια
κονδύλια στους ανωτέρω πίνακες.
∆εν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή δεδοµένου ότι όλα τα κονδύλια που περιέχονται στους ανωτέρω
πίνακες προκύπτουν από τις ελεγµένες από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 05.09 – 30.11.2013.

Κεφάλαιο ∆: ESMA update of the CESR recommendations (ESMA/2013/319) - Έλεγχος του
επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάπτυξης της Εταιρίας
Παράγραφοι 135-139: Έλεγχος του επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάπτυξης της Εταιρίας
συµπεριλαµβανοµένων των στρατηγικών της στόχων, των παραδοχών και των λοιπών
πληροφοριών που απαιτούνται στις εν λόγω παραγράφους.
Όπως αναφέρεται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης η παρούσα αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου που προτείνεται από την εταιρία ∆ικέφαλος 1924 αφορά στην χρηµατοδότηση γηπέδου
ποδοσφαίρου που έχει αναλάβει η Εταιρία να κατασκευάσει για λογαριασµό του αθλητικού
σωµατείου ΑΕΚ στην περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας. Η κατασκευή και εκµετάλλευση του Γηπέδου
είναι και ο κύριος σκοπός συστάσεως της Εταιρίας. Συνεπώς στο επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης
γίνεται εκτενής αναφορά στην επένδυση της Εταιρίας. Επί του επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάπτυξης,
διενεργήθηκαν οι εξής διαδικασίες:
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1.

Λήψη και εξέταση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου Ανάπτυξης στα πλαίσια του Παραρτήµατος Ι της
(ΕΚ) 809/2004 παραγρ. 13 και των παραγρ. 135-139 του κειµένου συστάσεων ESMA/2013/319.

Ευρήµατα:
1.

Μας παρασχέθηκε από την Εταιρία το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης που συνέταξε η εταιρία
Quality Audit Services (Q.A.S.) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύµβουλοι Επιχειρήσεων τον
∆εκέµβριο 2013. Από την εξέταση του επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάπτυξης σηµειώνονται τα
ακόλουθα:
−

−

Το Γήπεδο θα είναι χωρητικότητας 32.000 θέσεων και θα αναπτυχθεί σε έκταση 29.885 τ.µ..
Η διάρκεια παραχώρησης ανέρχεται στα 49 έτη. Όλα τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία του
Γηπέδου και γενικά της επένδυσης αναφέρονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης στις
ενότητες «Χωρητικότητα Γηπέδου και «Ένταξη του Γηπέδου στο χώρο».
Πηγή εσόδων για την Εταιρία θα αποτελεί µεταξύ άλλων η σύµβαση παραχώρησης του
Γηπέδου στην ΑΕΚ µε αντίτιµο ποσοστό των εσόδων από την πώληση εισιτηρίων της ΑΕΚ,
καθώς και η παραχώρηση των χώρων του γηπέδου για άλλες αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Αναλυτικά οι πηγές εσόδων έχουν ως εξής:
1. Έσοδα από εισιτήρια αγώνων και ενοικίαση σουιτών
2. Έσοδα από εκδηλώσεις
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3. Έσοδα από ενοικίαση εµπορικών χώρων
4. Έσοδα από διαφηµίσεις και χορηγίες
−

−

−

Το εκτιµώµενο κόστος κατασκευής του αναµένεται να ανέλθει στα € 65,1 εκατ., πλέον ΦΠΑ €
14,9 εκατ. και η περίοδος κατασκευής εκτιµάται στα 2 έτη (2014-2015). Για το κόστος
κατασκευής και την χρηµατοδότηση της επένδυσης γίνεται αναφορά στο επιχειρηµατικό
σχέδιο Ανάπτυξης, στις ενότητες «Εκτιµώµενο Κόστος Κατασκευής» και Χρηµατοδότηση
Κόστους Κατασκευής» αντίστοιχα.
Στο κεφάλαιο «Ανάλυση Αγοράς» παρουσιάζονται αναλύσεις και πίνακες της Ευρωπαϊκής
και της Ελληνικής αγοράς ποδοσφαίρου. Οι αναλύσεις αφορούν τα έσοδα των µεγάλων
Ευρωπαϊκών συλλόγων και των Ελληνικών συλλόγων της «Superleague» και της
δραστηριότητας βέλτιστης αξιοποίησης των γηπέδων.
Τα οικονοµικά στοιχεία κατά την φάση λειτουργίας του έργου (έσοδα - έξοδα), έχουν ως εξής:
Έσοδα: Στην παραγρ. «Ανάλυση Εκτιµώµενων Εσόδων» γίνεται αναλυτική παρουσίαση των
εσόδων ανά κατηγορία εσόδου.
Έξοδα: Στην παραγρ. «Ανάλυση Εκτιµώµενων Εξόδων» γίνεται αναλυτική παρουσίαση των
εξόδων ανά κατηγορία εξόδου.
Η ανάλυση των ποσοστών ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων προκύπτει από συγκριτικά
στοιχεία (benchmarking) Ευρωπαϊκών και Ελληνικών συλλόγων.

−

Στο κεφάλαιο «Ανάλυση Ευαισθησίας» αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την
βιωσιµότητα της επένδυσης ποιοτικά.

−

Στο κεφάλαιο «Κίνδυνοι και Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας» παρουσιάζονται διακριτά οι
παράµετροι που µπορεί να επηρεάσουν το κόστος του έργου καθώς και οι κρίσιµοι
παράγοντες που αφορούν την κατασκευή και την λειτουργία του Γηπέδου.
Πιο σηµαντικοί κρίνονται οι εξής:
α) η επένδυση του Γηπέδου εξαρτάται άµεσα από την εύρεση και διατήρηση επαρκούς
χρηµατοδότησης,
β) η πορεία και η δραστηριότητα της Εταιρίας είναι άµεσα συνυφασµένη µε την
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και πορεία της ΑΕΚ.
Η επιτυχής πορεία και βιωσιµότητα της επένδυσης εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες
που αναφέρονται στους – «Παράγοντες Κινδύνου» που παρατίθενται στο Ε∆.

−

Επί του επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάπτυξης επισηµαίνονται τα εξής:
Για την περίοδο λειτουργίας δεν παρέχονται αποτελέσµατα από την εκµετάλλευση του
Γηπέδου ούτε και ποσοστά κερδοφορίας. Κατ’ επέκταση δεν παρέχονται και στην ανάλυση
ευαισθησίας. Συνεπώς δεν υφίσταται πρόβλεψη ή εκτίµηση κερδών στο επιχειρηµατικό
σχέδιο Ανάπτυξης και εποµένως δεν µπορεί να κριθεί η συνέπεια των λογιστικών αρχών του
ούτε η συγκρισιµότητα του µε τις ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες

Λαµβανοµένης υπόψη της ανωτέρω παρατήρησης το επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης
περιλαµβάνει τα ποιοτικά κριτήρια που τίθενται στα πλαίσια του κανονισµού της ΕΚ 809/2004 και της
ESMA/2013/319.
Κεφάλαιο Ε: Pro forma Οικονοµικές Καταστάσεις
Εξετάστηκε το ενδεχόµενο εάν απαιτείται βάσει της παρ. 20.2 του Παραρτήµατος Ι της (ΕΚ) 809/2004
σε συνδυασµό µε τις παρ. 87 – 94 του κειµένου της ESMA/2013/319 και του κανονισµού 211/2007
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να καταρτίσει η Εταιρία pro forma οικονοµικές
καταστάσεις που θα ελεγχθούν από ανεξάρτητο κατά νόµο 3693/2008 νόµιµο ελεγκτή, οι οποίες θα
συµπεριληφθούν στο Ε∆. Συγκεκριµένα διενεργήθηκαν οι κάτωθι διαδικασίες:
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
Λόγω της σχέσης της Εταιρίας και του επενδυτικού της προγράµµατος µε την ΑΕΚ, εξετάστηκε το
ενδεχόµενο σύνταξης άτυπων (pro forma) οικονοµικών καταστάσεων που θα περιελάµβαναν τις
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οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και της ΑΕΚ. Το θέµα εξετάστηκε σε συνδυασµό µε τα
προβλεπόµενα βάσει: α) της παρ. 20.2 του Παραρτήµατος Ι της (ΕΚ) 809/2004, β) της παρ. 5 του
Παραρτήµατος ΙΙ της (ΕΚ) 809/2004 γ) του αρ. 4α του Κανονισµού (ΕΚ) 211/2007 και δ) του κεφ. 6
της ESMA/2013/319 σελ.21 και 22 και προέκυψαν τα ακόλουθα ευρήµατα:
Ευρήµατα:
Από τον συνδυασµό και την ερµηνεία των παραγράφων:
α) 20.2 – «Άτυπες (pro forma) χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες» του Παραρτήµατος Ι της (ΕΚ)
809/2004,
β) 5 του Παραρτήµατος ΙΙ της (ΕΚ) 809/2004,
γ) 4(γ) του αρ. 4α του Κανονισµού (ΕΚ) 211/2007,
δ) και του κεφ. 6 της ESMA/2013/319 σελ.22, προκύπτουν τα εξής:
− οι άτυπες (pro forma) οικονοµικές καταστάσεις αφορούν σε ιστορικές χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες δυο υφιστάµενων οντοτήτων.
− Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.2725/1999 και το άρθρο 44Α παρ 15α του Ν.4115/2013 η ΑΕΚ ως
ερασιτεχνική οµάδα δεν θεωρείται επιχειρηµατική οντότητα και συνεπώς δεν διαθέτει ιστορικές
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.
Συνεπώς δεν υφίσταται ανάγκη σύνταξης άτυπων (pro forma) οικονοµικών καταστάσεων.
Κεφάλαιο ΣΤ: Προσυµφωνηµένες Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες επί του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Εξετάσαµε το Ε∆ σε όλα τα σηµεία που άπτονται των προσυµφωνηµένων διαδικασιών και
διενεργήσαµε κατά περίπτωση τις κάτωθι διαδικασίες.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν:
1.

Εξετάστηκε αν τα οικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Ε∆ και άπτονται του due
diligence αποτελούν ορθή µεταφορά από:
− Τις ελεγµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
− Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας
− Το επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας
− Της παρούσας έκθεσης προσυµφωνηµένων διαδικασιών (due diligence)

2.

Εξετάστηκε αν οι ελεγµένες από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, Ενδιάµεσες Οικονοµικές
Καταστάσεις της Εταιρίας:
−
Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [τον ΚΝ 2190/1920 και το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)].
−
Περιλαµβάνουν όλες τις οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 6α
της Απόφασης της ΕΚ 3/398/22.9.2006 και ειδικά, εξετάστηκε αν για τις ταµειακές ροές
χρησιµοποιήθηκε το υπόδειγµα που προβλέπεται από την Απόφαση της ΕΚ
3/398/22.9.2006, καθώς και για το προσάρτηµα εξετάστηκε αν η δοµή του προσαρτήµατος
συµφωνεί µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 αρ.43α και αν η παρεχόµενη πληροφόρηση του
Προσαρτήµατος είναι επαρκής.
−
Έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας.

3.

Όπου απαιτήθηκε διενεργήθηκαν αριθµητικές επαληθεύσεις και επαναυπολογισµοί.

Ευρήµατα:
1.

Από την εξέταση των οικονοµικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο Ε∆ και άπτονται του due
diligence βρέθηκε ότι αυτά αποτελούν ορθή µεταφορά από:
−

Τις ελεγµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
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−
−
−
2.

Από την εξέταση των ελεγµένων από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, Ενδιάµεσων
Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας βρέθηκε ότι:
−
−

−
3.

Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας
Το επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας
Της παρούσας έκθεσης προσυµφωνηµένων διαδικασιών (due diligence)

Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [τον ΚΝ 2190/1920 και το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)].
Περιλαµβάνουν όλες τις οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 6α
της Απόφασης της ΕΚ 3/398/22.9.2006 και ειδικά, για τις ταµειακές ροές χρησιµοποιήθηκε το
υπόδειγµα που προβλέπεται από την Απόφαση της ΕΚ 3/398/22.9.2006, καθώς και ότι η
δοµή του Προσαρτήµατος συµφωνεί µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 αρ.43α και η
παρεχόµενη πληροφόρηση είναι επαρκής.
Έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε ηµεροµηνία 2 ∆εκεµβρίου 2013.

Από την διενέργεια αριθµητικών επαληθεύσεων και επαναϋπολογισµών δεν προέκυψε κάποιο
εύρηµα.»

Στην από 25.02.2014 επικαιροποίηση επί των µεταγενέστερων γεγονότων της έκθεσης
«Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Προσηκόντως Επιµελούς Λογιστικής και Οικονοµικής
Εξακρίβωσης» του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Προς επικαιροποίηση σχετικά µε γεγονότα µεταγενέστερα της έκθεσης «Προσυµφωνηµένων
∆ιαδικασιών Προσηκόντως Επιµελούς Λογιστικής και Οικονοµικής Εξακρίβωσης» µε ηµεροµηνία 29
Ιανουαρίου 2014 που εκδώσαµε για την Εταιρεία «∆ικέφαλος 1924 ΑΕ» (η Εταιρεία) και µέχρι
σήµερα (25.2.2014) συντάσσουµε την παρούσα επιστολή που έχει ως ακολούθως:
α) Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας:
• ∆εν έχει επέλθει καµία σηµαντική αλλαγή στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εταιρίας
που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, τις δανειακές της υποχρεώσεις, και τα ταµειακά διαθέσιµα της
από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων που έληξε στις 30.11.2013 έως την
25.02.2014 πλην: τις τιµολογήσεις ποσού €646.789 (πλέον ΦΠΑ), οι οποίες αφορούν κυρίως
τιµολογήσεις στα πλαίσια των υφιστάµενων συµβάσεων µε τη FORTHNET A.E. και τον ΟΠΑΠ
Α.Ε. καθώς και τιµολογήσεις προµηθευτών ποσού € 288.500 (πλέον ΦΠΑ) στο πλαίσιο
υφιστάµενης σύµβασης (Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ). Επίσης, κατά την εν λόγω
περίοδο, η Εταιρία έχει προβεί σε είσπραξη απαιτήσεων ποσού € 1.157.250 και πληρωµή
υποχρεώσεων ποσού € 1.769.120,04 (π.χ. προµηθευτές, ΑΕΚ και λοιπές πληρωµές).
Σηµειώνεται επίσης ότι, κατά την εν λόγω περίοδο, η Εταιρία έχει δώσει προκαταβολές ποσού
€60.000 για µελλοντική αγορά οικοπέδου παρακείµενου στο χώρο όπου θα ανεγερθεί το Γήπεδο.
•

Κατά την εν λόγω περίοδο και στο πλαίσιο της από 16.12.2013 σύµβασης της Εταιρίας µε το
αθλητικό σωµατείο ΑΕΚ, η τελευταία τιµολόγησε την Εταιρία για το συνολικό ποσό των
€1.068.344,75 (πλέον ΦΠΑ).

•

∆εν υφίστανται άλλα γεγονότα που δεν σας κοινοποιήσαµε και δεν έχουν καταχωρηθεί στα
βιβλία µας µέχρι και την 25.2.2014

β) Επιπροσθέτως η Εταιρεία προσκόµισε και εξετάσαµε:
•
•
•

Τα πρακτικά ∆Σ και ΓΣ της περιόδου 30/1-25/2/2014
Την επιστολή του δικηγόρου για την περίοδο 30/1-25/2/2014
Το ισοζύγιο της περιόδου 30/1-25/2/2014

Από την εξέταση των ως άνω δεν προέκυψε κάποιο εύρηµα πέραν των όσων ήδη αναφέρονται
ανωτέρω στο (α).»
Τα πορίσµατα και η πληροφόρηση που περιέχονται στην Έκθεση Ευρηµάτων από τη διενέργεια
Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Προσηκόντως Επιµελούς Λογιστικής και Οικονοµικής Εξακρίβωσης
(due diligence) που διενεργήθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στην από 25.02.2014
επικαιροποίηση αυτής επί των µεταγενέστερων γεγονότων, περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό
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∆ελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης αυτού µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας, η οποία βεβαιώνει ότι
οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά από την προαναφερόµενη έκθεση του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή και ότι έλαβε κάθε µέτρο και εξ όσων γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει, κατά
την αναπαραγωγή του στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις
αναπαραγόµενες στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.

3.2.4 Νοµικός Έλεγχος
Ο Νοµικός Έλεγχος της ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. για τη χρονική περίοδο από την υπογραφή του
καταστατικού της Εταιρίας από τους ιδρυτές της (29.08.2013) µέχρι και την 25.02.2014 διενεργήθηκε
από τη ∆ικηγορική Εταιρία ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ (Α.Μ.∆.Σ.Α.
80035), Οµήρου 18, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 3675100 και ειδικότερα από τους δικηγόρους ∆ηµήτριο
Τσιµπανούλη (Α.Μ. ∆.Σ.Α. 10265), Άννα Αποστολάκη (Α.Μ. ∆.Σ.Α. 20498) και Νικόλαο Φλώρο (Α.Μ.
∆.Σ.Α. 27176). Η δικηγορική εταιρία ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ τα
µέλη και οι συνεργάτες της, ως φυσικά πρόσωπα, δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε
συµφέρον ή επιχειρηµατική/ οικονοµική σχέση µε τους κυρίους µετόχους ή/και τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
Το πορίσµατα του Νοµικού ελέγχου, αναφέρουν τα εξής:
 Η Εταιρία έχει συσταθεί νόµιµα και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920,
ως ισχύει, και µε τους ισχύοντες ελληνικούς νόµους και κανονισµούς.


Με την από 23.12.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας επήλθε εναρµόνιση
του Καταστατικού µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν µετά την
τροποποίησή τους µε το ν. 3604/2007 και τους λοιπούς νόµους που ακολούθησαν αυτόν. Η
καταχώρηση των τροποποιήσεων της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο
Γ.Ε.ΜΗ. εκκρεµεί, πλην όµως η έλλειψη αυτή δεν επηρεάζει τη σκοπούµενη αύξηση.



Όλες οι µετοχές της Εταιρίας έχουν εκδοθεί νοµίµως και αποφέρουν ίσα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις στους µετόχους της και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις ή βάρη επί των
µετοχών, πλην όσων επιβάλλει ο νόµος. Η νοµική κατάσταση των µετοχών της Εταιρίας είναι
συνεπώς σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται.



Οι υφιστάµενες µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες και πλήρως
αποπληρωµένες. ∆εν έχουν τεθεί υπόψη µας συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την
ελεύθερη µεταβίβαση των µετοχών.



∆εν υφίστανται δικαιώµατα προαιρέσεως, εγγυήσεις ή άλλα δικαιώµατα για την αγορά,
συµφωνίες ή άλλες υποχρεώσεις για την έκδοση, ή δικαιώµατα µετατροπής ή ανταλλαγής
των υποχρεώσεων µε κοινές µετοχές της Εταιρίας.



Η Εταιρία δεν συµµετείχε ούτε συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε νοµικά
πρόσωπα, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισµούς οποιασδήποτε νοµικής µορφής και
ούτε έχει ενιαία διοίκηση ή κοινή διεύθυνση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και
ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων άλλης εταιρίας.



Η Εταιρία δεν έχει παραβεί υποχρεώσεις της που απορρέουν από εφαρµοστέο κανόνα
δικαίου ή/και από ουσιώδη σύµβαση, στην οποία είναι συµβαλλόµενη.



Η Εταιρία δεν έχει ακίνητη περιουσία η οποία θα µπορούσε να βαρύνεται µε εµπράγµατα
βάρη. ∆εν έχουν, τεθεί, εξάλλου υπόψη µας στοιχεία για βάρη επί οιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου της Εταιρίας.



∆εν υφίστανται περιορισµοί στη χρήση των κεφαλαίων, οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να
επηρεάσουν σηµαντικά, κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο τις δραστηριότητές της.

•

Η Εταιρία δεν κατέχει ούτε της έχουν παραχωρηθεί σήµατα ή άλλα δικαιώµατα βιοµηχανικής
ή πνευµατικής ιδιοκτησίας, µε τις ακόλουθες επισηµάνσεις:
α) Στο πλαίσιο της από 16.12.2013 Σύµβασης της Εταιρίας µε την Ερασιτεχνική ΑΕΚ η
ερασιτεχνική ΑΕΚ έχει εκχωρήσει στην Εταιρία – µεταξύ άλλων – για τις ανάγκες των
συµβάσεων χορηγίας / διαφήµισης που έχει συνάψει η Εταιρία µε τον ΟΠΑΠ και τη
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Forthnet (FMH) «τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις συµβάσεις αυτές». ∆εν
πρόκειται, εν προκειµένω, για εκχώρηση στην Εταιρία των άυλων αγαθών (σηµάτων και
δικαιωµάτων) που περιγράφονται στις συµβάσεις της Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ και την
FMH, ως προς τα οποία η Εταιρία έχει παράσχει στον ΟΠΑΠ και την Forthnet (FMH),
κατά περίπτωση, άδεια χρήσεως σύµφωνα µε τους όρους και για τις ανάγκες της
εκπλήρωσης των σχετικών συµβάσεων. Στην πραγµατικότητα, παραχωρείται από την
ερασιτεχνική ΑΕΚ στην Εταιρία το δικαίωµα να παραχωρήσει δικαιώµατα χρήσης άυλων
αγαθών της ΑΕΚ στον ΟΠΑΠ και την FMH, προς χρήση εντός των ορίων των
υφιστάµενων συµβάσεων της Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ και την FMH.
β)

γ)






Με την ίδια (από 16.12.2013) Σύµβαση παραχωρείται γενικότερα, και για το µέλλον, από
την ΑΕΚ το δικαίωµα στην Εταιρία να διαπραγµατευτεί και να παραχωρήσει σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δικαιώµατα χρήσης άυλων αγαθών της ΑΕΚ, αντί
χορηγιών και αµοιβών, δικαιούµενη (η Εταιρία) να εισπράττει τις χορηγίες και τις αµοιβές
αυτές, καθώς και να διαχειρίζεται τις σχετικές χορηγίες. Επίσης, παρέχεται ευρεία
διακριτική ευχέρεια στην Εταιρία για τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων και υπογραφή
συµβάσεων χορηγίας και διαφήµισης.
Η Εταιρία είναι ιδιοκτήτρια των ονοµάτων χώρου GR (domain name) α)
«dikefalos1924.gr» (µε ηµεροµηνία λήξης 09/12/2015) και β) «δικεφαλος1924.gr» (µε
ηµεροµηνία λήξης 09/12/2015).

∆εν υφίστανται δικαστικές, διοικητικές ή διαιτητικές εκκρεµότητες της Εταιρίας έως και την
ηµεροµηνία της έκθεσης του Νοµικού Ελέγχου, η έκβαση των οποίων είναι πιθανό να
επηρεάσει ουσιωδώς την οικονοµική της κατάσταση ή/και την κερδοφορία της Εταιρίας.
Μέχρι την ηµεροµηνία του από 25.2.2014 Συµπληρώµατος Έκθεσης Νοµικού Ελέγχου, δεν
διαπιστώθηκε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την αιτούµενη
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη ∆ηµόσια Προσφορά και η διαδικασία
που ακολουθείται από τη λήψη της απόφασης της από 24.2.2014 Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρώµατος
Νοµικού Ελέγχου για την αύξηση κεφαλαίου και τη ∆ηµόσια Προσφορά
(συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας που προηγήθηκε, εκκινώντας από την απόφαση της
από 30.10.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση κεφαλαίου και τη δηµόσια
προσφορά που ανακλήθηκε και επαναποφασίσθηκε µε την από 24.02.2014 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης) δεν αντίκειται στο νόµο. Επίσης δεν προέκυψαν γεγονότα ή άλλα
στοιχεία, τα οποία δύναται να επηρεάσουν ουσιωδώς τη νοµική και την οικονοµική
κατάσταση της Εταιρίας, µε την επιφύλαξη όσων παρατίθενται αµέσως παρακάτω.
Η καταρτισθείσα µεταξύ της Εταιρίας και του Αθλητικού Σωµατείου Αθλητική Ένωση
Κωνσταντινουπόλεως («ΑΕΚ») από 18 Νοεµβρίου 2013 σύµβαση για την ανέγερση του
γηπέδου και την παραχώρηση της εκµετάλλευσής του (στο εξής η «Σύµβαση») έχει
χαρακτήρα συµφωνητικού προθέσεων στα περισσότερα ουσιώδη σηµεία της συµφωνίας.
Εξάλλου, η οριστική συµφωνία παραχώρησης και η παράδοση της έκτασης όπου πρόκειται
να εκτελεστεί το έργο (κατασκευή γηπέδου) τελεί υπό την αίρεση της λήψης σύµφωνης
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ, καθώς και από τη λήψη της απαραίτητης για
την κατασκευή οικοδοµικής αδείας. Πρόκειται για γεγονότα µελλοντικά και, σε ορισµένο
βαθµό, αβέβαια, για τη συνδροµή των οποίων µπορεί να απαιτηθεί ουσιώδης µεταβολή και
των έως σήµερα συµφωνηθέντων. Από το Καταστατικό της ΑΕΚ δεν προκύπτει ότι η λήψη
απόφασης για την παραχώρηση της έκτασης στην οποία θα κατασκευασθεί το έργο εµπίπτει
στις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, παρά ταύτα τούτο προβλέπεται στη Σύµβαση.
Στη Σύµβαση δεν ορίζεται συγκεκριµένος χρόνος έναρξης ανέγερσης και ολοκλήρωσης
σταδίων ή του συνόλου του έργου. ∆εν ορίζονται, επίσης, συγκεκριµένες πρόσοδοι της
Εταιρίας ή της ΑΕΚ από τη σύµβαση παραχώρησης (π.χ. µε βάση τα έσοδα από τα εισιτήρια
της ΠΑΕ), ούτε διασφαλίζεται η χρήση του έργου από τη µέλλουσα να συσταθεί ΠΑΕ.
Σχετικώς δεν έχει τεθεί υπόψη µας οικοδοµική άδεια για το έργο της ανέγερσης του νέου
γηπέδου της ΑΕΚ, η οποία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας,
ούτε οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο (τοπογραφικά, περιβαλλοντικές µελέτες κ.λπ.).
Επισηµαίνεται ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έχει
προωθηθεί σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης αρκετών από τα θέµατα που αφορούν την
κατασκευή νέου γηπέδου της ΑΕΚ το οποίο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, λήγουσα στις
28 Φεβρουαρίου 2014. Ωστόσο, το Σχέδιο Ρύθµισης δεν έχει κανονιστική ισχύ, δεν
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διασφαλίζεται ότι θα γίνει νόµος του κράτους ή ότι αυτό θα συµβεί χωρίς ουσιώδη µεταβολή
του υφιστάµενου περιεχοµένου του.


Η Εταιρία δεν απασχόλησε ούτε απασχολεί προσωπικό και δεν έχει συνάψει κανενός είδους
εργασιακές σχέσεις µε οποιοδήποτε πρόσωπο. Σύµφωνα µε την Εταιρία ο Γενικός
∆ιευθυντής της, κ. Νικόλαος Στράτος, δεν αποτελεί µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ούτε
συνδέεται µε την Εταιρία µε σχέση ή σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή ανεξαρτήτων
υπηρεσιών και η σχέση που τον συνδέει µε την Εταιρία είναι αυτή της άµισθης εντολής.



Η Εταιρία δεν εφαρµόζει τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία διατάξεις της εταιρικής
διακυβέρνησης και δεν διαθέτει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, διότι δεν έχει ανάλογη
υποχρέωση, ως µη εισηγµένη σε οργανωµένη ή άλλη αγορά εταιρία. Συνεπώς η λειτουργία
της δεν διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3016/2002. Κατά δήλωσή της, πάντως, η Εταιρία
δεσµεύεται, στο πλαίσιο προαιρετικής εφαρµογής διατάξεων σχετικών µε την εταιρική
διακυβέρνηση να διαθέτει υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων η οποία θα έχει την ευθύνη της
άµεσης και ισότιµης πληροφόρησης των µετόχων της καθώς και της εξυπηρέτησής τους
σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους µε βάση τον νόµο και το καταστατικό.
Ειδικότερα, η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων θα µεριµνά για την άµεση, ορθή και ισότιµη
πληροφόρηση των µετόχων σχετικά µε την διανοµή µερισµάτων, πράξεις εκδόσεως νέων
µετοχών, διανοµής, παροχής πληροφοριών σχετικά µε τις Γενικές Συνελεύσεις και τις
αποφάσεις τους κ.λπ. Παράλληλα, η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων θα έχει την
αρµοδιότητα της τήρησης και ενηµέρωσης του µετοχολογίου της Εταιρίας.



Στην Εταιρία δεν λειτουργεί οποιαδήποτε Επιτροπή.



Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το ν. 3401/2005 και
τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικώς τα στοιχεία του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου που άπτονται του Νοµικού Ελέγχου, είναι πλήρη και ακριβή όπως
προβλέπονται στον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη νοµοθεσία της
κεφαλαιαγοράς και έχουν µεταφερθεί ορθά από την έκθεσή µας.



Τα στοιχεία που έθεσε υπόψη µας η Εταιρία είναι επαρκή και πλήρη για τις ανάγκες του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και της ∆ηµόσιας Προσφοράς.



Με βάση τα τεθέντα υπόψη µας στοιχεία και εκείνα που είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, δεν
εν έχουν παραλειφθεί από το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ουσιώδεις πληροφορίες και νοµικά
ζητήµατα, που θα έπρεπε να έχουν περιληφθεί σε αυτό σύµφωνα µε το Ν. 3401/2005 (µε τον
οποίο το ελληνικό δίκαιο εναρµονίστηκε µε την Οδηγία 2003/71/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση του ν. 3401/2005 και σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό 809/2004 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε βάσει των τεθέντων
υπόψη µας στοιχείων και εκείνων που είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, οι πληροφορίες που
περιέχει δεν είναι από νοµικής άποψης παραπλανητικές ή ανακριβείς.

Τα πορίσµατα και η πληροφόρηση που περιέχονται στο Νοµικό έλεγχο του Νοµικού Ελεγκτή
περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης αυτού µε τη σύµφωνη γνώµη
της Εταιρίας, η οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά από την
πρωτότυπη Έκθεση του Νοµικού Ελεγκτή και ότι έλαβε κάθε µέτρο και εξ όσων γνωρίζει και είναι σε
θέση να βεβαιώσει, κατά την αναπαραγωγή της εν λόγω Έκθεσης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν
υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.

3.2.5

Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ήτοι 12 µήνες από τη δηµοσίευση του,
τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εταιρίας,
επί της οδού Αργοστολίου 15, 113 62 Αθήνα:
•

Καταστατικό της ∆ικέφαλος 1924 Α.Ε.
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•
•

•

•

•

•

Πρακτικό της από 24.02.2014 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της Εταιρίας, η οποία αποφάσισε την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Πρακτικό της από 24.02.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. της Εταιρίας, το οποίο εξειδίκευσε τους
όρους της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας σχετικά µε την
παρούσα αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου.
Οι ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 05.09.2013 έως
30.11.2013, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της
Εταιρίας της 02.12.2013, καθώς επίσης και η αντίστοιχη έκθεση ελέγχου του Τακτικού
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Μακρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26771), οι οποίες θα είναι
διαθέσιµες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dikefalos1924.gr.
Έκθεση του Έκτακτου Νοµικού Ελεγκτή της ∆ικηγορικής Εταιρίας (Α.Μ. ∆.Σ.Α. 80035)
ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ (Οµήρου 18, 106 72 Αθήνα, τηλ.
210 3675100), που αφορά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής του
καταστατικού της Εταιρίας από τους ιδρυτές της (29.08.2013) έως την 29.01.2014 καθώς και
συµπλήρωµα αυτής («Συµπληρωµα Έκθεσης Νοµικού Ελέγχου») µέχρι την 25.02.2014.
Αναλυτική Έκθεση των προσυµφωνηµένων διαδικασιών του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή κ. Παν. Παπουτσή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14371) της ελεγκτικής εταιρίας Deloitte
Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. Ε120), Φραγκοκκλησιάς 3Α &
Γρανίκου,151 25 Μαρούσι, Αθήνα (τηλ. 210 6781100), για τις ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013 και
επικαιροποίηση επί των οψιγενών γεγονότων της περιόδου 30.01.2014 έως και 25.02.2014.
Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε. (Ανάπτυξη και
εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριου
Γανωτάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19241) της ελεγκτικής εταιρίας Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Ε.Π.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε151), Πανεπιστηµίου 16, 10672, Αθήνα (τηλ. 210 3630768).

Επισηµαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των ανωτέρω, δεν
αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.2.6

Φορολογικός Έλεγχος

Η Εταιρία διανύει την πρώτη εταιρική της χρήση, η οποία αρχίζει από τη σύσταση της και λήγει στις
31.12.2014 (υπερδωδεκάµηνη χρήση) και ως εκ τούτου δεν έχει υποβάλει τη σχετική δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µέχρι την 30.11.2013 δεν υπήρχαν
φορολογικές υποχρεώσεις που να µην εµφανίζονται στις οικονοµικές της καταστάσεις.

3.3
3.3.1

Πληροφορίες για τον Εκδότη
Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρία συστάθηκε την 05.09.2013 ως ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ελληνικό διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ»
(ΦΕΚ 5650/05.09.2013), δυνάµει της υπ’ αριθµ. 55.527/29.08.2013 πράξης Σύστασης Ανώνυµης
Εταιρίας της Συµβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαραλάµπους ∆ηµητρέλλου, η οποία
καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 05.09.2013. Σχετική ανακοίνωση της
Συµβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαραλάµπους ∆ηµητρέλλου ως Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη
σύσταση εταιριών δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αρ. 5650/05.09.2013 ΤΑΕ, ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.
Για τις συναλλαγές της µε το Εξωτερικό η Εταιρία θα χρησιµοποιεί την επωνυµία της και το διακριτικό
της τίτλο σε λατινική αντιστοίχηση («DIKEFALOS 1924 CONSTRUCTIONS S.A.» και «DIKEFALOS
1924 S.A.»).
Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο αυτοτελές τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού
Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 126755901000, καθώς και στο Εµπορικό
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών µε Αριθµό Μητρώου 292075 και ηµεροµηνία εγγραφής
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06.09.2013. Φέρει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 800515476 της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας
(∆.Ο.Υ.) Φ.Α.Ε. Αθηνών.
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε σε πενήντα (50) χρόνια από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει
την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2063, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Η διάρκεια της Εταιρίας µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της.
Η Εταιρία συστάθηκε και λειτουργεί νοµίµως σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας,
τηρώντας τα οριζόµενα από το Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηµένος, και τις διατάξεις του
Καταστατικού της.
Κύριος σκοπός της Εταιρίας είναι η κατασκευή και εκµετάλλευση του Γηπέδου και των
εγκαταστάσεών του στην περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας, στην θέση στην οποία προϋπήρχε το γήπεδο
«Ν. Γκούµας» ιδιοκτησίας του σωµατείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως («ΑΕΚ») (ΦΕΚ
5650/05.09.2013).
Η καταστατική έδρα της Εταιρίας είναι στη ∆ηµοτική Ενότητα Αθηνών του ∆ήµου Αθηνών,
Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, οδός Αργοστολίου αριθµός 15, 113 62 Αθήνα,
τηλ. 210 8236179. Ο δικτυακός της τόπος είναι http://www.dikefalos1924.gr.
Η έδρα της Εταιρίας, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πρέπει να ληφθεί µε
την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπει το Καταστατικό της, µπορεί να µεταφερθεί σε άλλο
∆ήµο ή Κοινότητα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Καταστατικού της, η Εταιρία µπορεί να ιδρύει
υποκαταστήµατα, πρακτορεία, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι µε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές
εταιρίες ή επιχειρήσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας
τους.

3.3.2

Σηµαντικά γεγονότα στην ιστορική εξέλιξη της Εταιρίας

Σύµφωνα µε την Εταιρία, το αρχικό γήπεδο «Ν. Γκούµας» χτίστηκε το 1930 και έως το 1998 η
χωρητικότητα του Γηπέδου ήταν άνω των 35 χιλ. θεατών µε ρεκόρ χωρητικότητας τους 36.766
θεατές περίπου το 1981. Με την τοποθέτηση καθισµάτων η χωρητικότητα του µειώθηκε στις 25 χιλ.
θέσεις περίπου.
Στόχος της Εταιρίας (σχετικά µε το σκοπό της Εταιρίας βλέπε και ενότητα 3.18 «Καταστατικό» του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) είναι η κατασκευή του γηπέδου του σωµατείου Αθλητικής Ένωσης
Κωνσταντινουπόλεως («ΑΕΚ»), στην ιστορική της έδρα, ως επόµενο, έστω και καθυστερηµένο βήµα
µετά την κατεδάφιση του αρχικού γηπέδου «Νίκος Γκούµας» το 2003.

3.4

Πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Εκδότη

3.4.1 Αντικείµενο ∆ραστηριότητας
3.4.1.1 Κατασκευαστική περίοδος Γηπέδου
Σύµφωνα µε το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα της Εταιρίας κατά τις πρώτες δύο χρήσεις της (ήτοι
2014 – υπερδωδεκάµηνη χρήση- και χρήση 2015), η Εταιρία θα υλοποιεί το επενδυτικό της
πρόγραµµα που αφορά την κατασκευή του Γηπέδου. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της
Εταιρίας, η Εταιρία δεν αναµένεται να παρουσιάσει σηµαντική δραστηριότητα την προαναφερόµενη
περίοδο, µε εξαίρεση τις υφιστάµενες συµβάσεις µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και τη Forthnet Α.Ε. (βλέπε
σχετικά ενότητες 3.4.3.3 «Το από 12.09.2013 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ της Εταιρίας και της
εταιρίας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(«ΟΠΑΠ Α.Ε.»)» και 3.4.3.4 «Η από 30.08.2013 Σύµβαση ∆ιαφηµιστικών Αντιπαροχών-Χορηγίας
µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («FMH»)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
3.4.1.2

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ

Λειτουργική περίοδος Γηπέδου

Η λειτουργική περίοδος του Γηπέδου αναµένεται να αρχίσει µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του,
η οποία σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα της Εταιρίας αναµένεται το ∆εκέµβριο του
2015 (βλέπε και ενότητα 3.4.2.2.1 «Εκτιµώµενο Χρονοδιάγραµµα Έργου» του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Το αντικείµενο δραστηριότητας της Εταιρίας µε την έναρξη λειτουργίας του Γηπέδου θα αφορά τη
λειτουργία και διαχείρισή του. Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924
Κατασκευαστική Α.Ε. (βλέπε και ενότητα 3.4.1.2.1 «Πηγές Εσόδων» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου), τα έσοδα της Εταιρίας αναµένεται να προέλθουν από εισιτήρια αγώνων της ΑΕΚ, την
ενοικίαση σουιτών, εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται στο Γήπεδο, ενοικίαση εµπορικών
χώρων και από διαφηµίσεις και χορηγίες (διαφηµιστικές πινακίδες εντός γηπέδου, ονοµατοδοσία
Γηπέδου / θυρών).
3.4.1.2.1

Πηγές Εσόδων

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.
(Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) και την Εταιρία, οι πηγές εσόδων από την
εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
1. Έσοδα από εισιτήρια αγώνων και ενοικίαση σουιτών
 Έσοδα από εισιτήρια της ΑΕΚ ως ποσοστό εσόδων µε βάση τη σύµβαση παραχώρησης που
θα υπογραφεί.
 Έσοδα από ενοικίαση σουιτών
2. Έσοδα από εκδηλώσεις
 Ενοικίαση γηπέδου για συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις)
3. Έσοδα από ενοικίαση εµπορικών χώρων
 Κατάστηµα ΑΕΚ (510 τ.µ. ενοικίαση και % εσόδων από πωλήσεις αθλητικών και άλλων
ειδών)
 Καντίνες (ενοικίαση χώρου στις εισόδους των Θυρών)
 Εστιατόριο (1.175 τ.µ.) και καφενείο (195 τ.µ.)
 Λοιποί εµπορικοί χώροι: Ταξιδιωτικό Γραφείο (55 τ.µ.), Κουρείο (50 τ.µ.), Χαµάµ (305 τ.µ.)
 Μουσείο ΑΕΚ και Προσφυγιάς (2.055 τ.µ., µε έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων και
αναµνηστικών ειδών)
4. Έσοδα από διαφηµίσεις και χορηγίες
 ∆ιαφηµιστικές Πινακίδες Γηπέδου
 Χορηγίες (Ονοµατοδοσία Γηπέδου)
 Χορηγίες (Ονοµατοδοσία Θυρών)
3.4.1.2.2

Ανάλυση Εκτιµώµενων Εσόδων

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.
(Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) και την Εταιρία, από το πρώτο έτος
λειτουργίας του Γηπέδου, ως βασικές πηγές εσόδων της Εταιρίας εκτιµώνται τα έσοδα από την
πώληση εισιτηρίων της ΑΕΚ, από την ενοικίαση των σουιτών και από την ονοµατοδοσία του
Γηπέδου και των θυρών. Πιο αναλυτικά:
 Σηµαντικά έσοδα αναµένεται ότι θα προέλθουν από χορηγίες για την ονοµατοδοσία του
γηπέδου και τα έσοδα από λοιπές χορηγίες (ονοµατοδοσία θυρών). Σηµειώνεται ότι τα
συµβόλαια αυτά εκτιµάται να είναι αρχικά δεκαετούς διάρκειας.
 Επιπλέον, σηµαντικά έσοδα επίσης αναµένονται και από τις σουίτες που θα ενοικιάζει η
Εταιρία και θα αποτελούν αποκλειστικό έσοδο του Γηπέδου.
 Πέραν τον ανωτέρω, η ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. εκτιµά ότι θα λαµβάνει έσοδα ως ποσοστό
επί των εσόδων της ΑΕΚ από πωλήσεις εισιτηρίων απλών και διαρκείας.
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Επίσης, η Εταιρία, εκτιµά ότι σηµαντικά θα είναι και τα έσοδα από την ενοικίαση
καταστηµάτων και εκµετάλλευση εγκαταστάσεων. Πιο αναλυτικά, εκτιµάται ότι θα ενοικιαστεί
ο χώρος πλησίον των θυρών για αναψυκτήρια / καντίνες, ενώ ακόµη εκτιµάται έσοδο από
ενοικίαση περίπου 2.300 τ.µ. εµπορικών χώρων, όπως έχει περιγραφεί στις παραπάνω
ενότητες. Επιπλέον, υπολογίζεται εκτιµώµενο µεταβλητό έσοδο ως ποσοστό επί των
πωλήσεων των καταστηµάτων αυτών, καθώς και από πωλήσεις και εισιτήρια από τα
Μουσεία.
Τέλος, άλλες πηγές εσόδων, εκτιµάται ότι θα αφορούν τα έσοδα από διαφηµιστικές πινακίδες
στο χώρο του γηπέδου, καθώς και
τα εκτιµώµενα έσοδα από εκδηλώσεις (π.χ. συναυλίες, συνέδρια, κτλ).

3.4.1.2.3

Ανάλυση Εκτιµώµενων Εξόδων

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.
(Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) και την Εταιρία, αναφορικά µε τα
λειτουργικά έξοδα, προβλέπονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες που ενσωµατώνουν το σύνολο
του κόστους λειτουργίας αντίστοιχων εγχειρηµάτων και αφορούν τα πρώτα έτη λειτουργίας του
Γηπέδου:









3.4.1.3

Το µεγαλύτερο τµήµα των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα αποτελέσουν τα
έξοδα καθαρισµού και συντήρησης. Τα έξοδα συντήρησης θα καλύπτουν τα υλικά και
αναλώσιµα, το ελάχιστα απαιτούµενο προσωπικό πρωτοβάθµιας συντήρησης 7 ατόµων και
το κόστος εξειδικευµένων συµβολαίων συντήρησης (π.χ. φωτισµός σταδίου, κυλιόµενες
σκάλες, ανελκυστήρες, κλιµατισµός, συντήρηση Η/Μ, κλπ)
Τα ασφάλιστρα (ασφάλεια κτιρίου, αστική ευθύνη) και η φύλαξη του Γηπέδου, θα
αποτελέσουν άλλη σηµαντική οµάδα εξόδων. Στα εν λόγω έξοδα, σηµειώνεται ότι δεν θα
συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα ασφάλειας κατά την διάρκεια των αγώνων ή εκδηλώσεων, τα
οποία εκτιµάται ότι θα αναλαµβάνει η ΑΕΚ ή ο φορέας διοργάνωσης των εκδηλώσεων.
Επίσης, σηµαντικά έξοδα θα είναι τα έξοδα που θα αφορούν το Marketing, ενώ
προβλέπονται και έξοδα για την στοχευµένη ενηµέρωση αναφορικά µε το Γήπεδο.
Επιπλέον, σηµαντική οµάδα εξόδων θα αποτελούν τα κόστη µισθοδοσίας διοίκησης .
Ενδεικτικά, αναφέρονται ότι στα εν λόγω κόστη θα περιλαµβάνεται το διοικητικό προσωπικό
από την αρχή της λειτουργικής περιόδου ως εξής: 1 Γενικός ∆ιευθυντής, 1 Προϊστάµενος
Συντήρησης, 1 Προϊστάµενος Λογιστηρίου, 1 Βοηθός Λογιστή, και 4 άτοµα γραµµατείας και
υποστήριξης.
Επιπροσθέτως, σηµαντικά κόστη θα αφορούν οι φόροι ακινήτων και τα δηµοτικά τέλη (δεν
συµπεριλαµβάνεται ο φόρος εισοδήµατος), το κόστος ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και
ύδρευσης και τα έξοδα διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των εµπορικών
καταστηµάτων.
Ανάλυση Αγοράς

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.
(Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) και την Εταιρία, κατωτέρω παρατίθεται η
ανάλυση της ευρωπαϊκής και της ελληνικής αγοράς ποδοσφαίρου, καθώς και ανάλυση της
δραστηριότητας αξιοποίησης Γηπέδων:
Ανάλυση Ευρωπαϊκής Αγοράς Ποδοσφαίρου
Στην Ευρωπαϊκή αγορά ποδοσφαίρου οι 15 Ευρωπαϊκές ΠΑΕ µε τα µεγαλύτερα έσοδα την περίοδο
2011/12 συγκεντρώνουν πάνω από € 4 δισ. έσοδα (βλ. Πίνακα 1). Η Real Madrid και η Barcelona
είναι οι οµάδες µε τα µεγαλύτερα έσοδα που ανέρχονται σε περίπου € 500 εκατ., παρουσιάζοντας
ετήσιο ρυθµό αύξησης 5% την περίοδο 2011/12. Οι περισσότερες µεγάλες Ευρωπαϊκές ΠΑΕ αλλά
και τα κορυφαία Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα στο σύνολό τους παρουσιάζουν αύξηση των εσόδων
τους.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΑΕ (Πίνακας 1)
Εισιτήρια Συνδροµές
2010/11

Τηλεοπτικά
∆ικαιώµατα
2010/11

Χορηγίες
–
Εµπορικά
Έσοδα
2010/11

Σύνολο
Εσόδων

Real
Madrid

125

182

Barcelona

113

Τηλεοπτικά
∆ικαιώµατα
2011/12

Χορηγίες –
Εµπορικά
Έσοδα
2011/12

Σύνολο
Εσόδων

Μεταβολή

2010/11

Εισιτήρια Συνδροµές
20111/12

2011/12

2010/112011/12

173

480

126

199

187

513

6,88%

185

153

451

116

180

187

483

7,10%

121

132

114

367

122

129

145

396

7,90%

71

71

180

322

85

81

202

368

14,29%

Chelsea

75

113

63

251

96

139

87

323

28,69%

Arsenal

103

98

50

251

118

108

65

290

15,54%

Manchester
City

29

77

65

171

38

109

139

286

67,25%

AC Milan

35

108

92

235

34

126

97

257

9,36%

Liverpool

45

73

85

203

56

78

99

233

14,78%

Juventus

12

88

54

154

32

91

73

195

26,62%

Borussia
Dortmund

28

32

79

139

31

60

97

189

35,97%

Inter Milan

34

122

55

211

232

112

50

395

87,20%

Tottenham
Hotspur

47

92

42

181

51

76

51

178

-1,66%

Schalke 04

36

75

91

202

43

38

93

175

-13,37%

Napoli

22

59

35

116

25

86

38

148

27,59%

Ποσά σε €
εκατ.

Manchester
United
Bayern
Munich

Πηγή: Εταιρία.

Εκτός από τα έσοδα ηµερών αγώνων, βασικές πηγές εσόδων αποτελούν τα τηλεοπτικά δικαιώµατα
και οι χορηγίες - εµπορικές συµφωνίες. Ως έσοδα ηµερών αγώνων λαµβάνονται κυρίως οι πωλήσεις
εισιτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων και των διαρκείας. Τα τηλεοπτικά δικαιώµατα περιλαµβάνουν και
τις ραδιοφωνικές µεταδόσεις και αφορούν τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς διοργανώσεις. Οι
χορηγίες περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα φανέλας, ονοµασίας γηπέδου και τις διαφηµίσεις που
τοποθετούνται εντός και εκτός των γηπέδων, ενώ τα λοιπά εµπορικά έσοδα περιλαµβάνουν την
εστίαση, τις πωλήσεις εµπορευµάτων (φανέλες, αναµνηστικά, κτλ) και την οργάνωση λοιπών
εκδηλώσεων (π.χ. συνέδρια). Οι χορηγίες και τα εµπορικά έσοδα αποτελούν σε µεγάλες Ευρωπαϊκές
ΠΑΕ σηµαντικό ποσοστό εσόδων, που σε ορισµένες Ευρωπαϊκές ΠΑΕ αποτελεί πάνω από το 40%
των εσόδων.
Η σηµασία των επενδύσεων σε σύγχρονα γήπεδα ποδοσφαίρου γίνεται εµφανής από τη σύγκριση
των εσόδων των πλουσιότερων µεγαλύτερων ευρωπαϊκών οµάδων. Πρωταθλήµατα όπως το
αγγλικό και το γερµανικό έχουν βασιστεί σε µεγάλο βαθµό στα νέα σύγχρονα γήπεδα των οµάδων
τους για να αυξήσουν σηµαντικά τα έσοδα από τα εισιτήρια, τις χορηγίες και τις λοιπές εµπορικές
δραστηριότητες.
Οι αγγλικές οµάδες παρουσιάζουν µε διαφορά τα περισσότερα έσοδα από εισιτήρια
εκµεταλλευόµενες την αγάπη των άγγλων φιλάθλων για το ποδόσφαιρο (πάνω από 90% συνολική
πληρότητα σταδίων) αλλά και τα σύγχρονα στάδια που έχουν δηµιουργήσει. Το ποσοστό των
τηλεοπτικών δικαιωµάτων επί των συνολικών εσόδων ανέρχεται περίπου στο 35% ενώ για τους
κορυφαίους αγγλικούς συλλόγους και κυρίως αυτούς που έχουν σύγχρονα γήπεδα (π.χ. Arsenal)
προσεγγίζει το 40%.
Το ίδιο ισχύει και για κορυφαίες γερµανικές οµάδες, όπως η Bayern Munich, Schalke 04 που
διαθέτουν σύγχρονα γήπεδα. Οι επενδύσεις ύψους €1,4 δισ. που πραγµατοποιήθηκαν στη Γερµανία
για την (ανά)κατασκευή γηπέδων ενόψει του Παγκοσµίου Κυπέλλου 2006 ευνόησαν ιδιαίτερα τους
γερµανικούς συλλόγους οι οποίοι είδαν τα έσοδα τους από τις ηµέρες αγώνων αλλά και από
χορηγίες και λοιπές εµπορικές δραστηριότητες, να παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση.
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Οι ισπανικοί σύλλογοι, εµφανίζουν επίσης σχετικά µικρό ποσοστό των εσόδων τους από εισιτήρια.
Στηρίζουν τους προϋπολογισµούς τους σχεδόν στα σχετικά υψηλά τηλεοπτικά δικαιώµατα που
λαµβάνουν, κυρίως η Real Madrid και η Barcelona, καθώς και σε εµπορικά έσοδα και χορηγίες.
Οι ιταλικοί σύλλογοι ειδικά στηρίζουν τους προϋπολογισµούς τους κατά κύριο λόγο στα υψηλά
τηλεοπτικά δικαιώµατα που λαµβάνουν. Απολύτως ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι κορυφαίοι
ιταλικοί σύλλογοι όπως η AC Milan, η Inter Milan και η Juventus λαµβάνουν σηµαντικό ποσοστό των
εσόδων τους από τηλεοπτικά δικαιώµατα (π.χ. AC Milan: 49%, Juventus: 47%).
Ανάλυση Ελληνικής Αγοράς Ποδοσφαίρου
Η Ελληνική Superleague το 2011/12 παρουσίασε πτώση εσόδων σε σχέση µε την περασµένη
περίοδο. Τα έσοδα των οµάδων του Ελληνικού πρωταθλήµατος (Superleague) ανέρχονται σε
περίπου €165 εκατ., µε τον Ολυµπιακό να έχει περίπου το 40% των εσόδων (€ 69 εκατ.) και τον
ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να παρουσιάζουν συνολικά ένα 36% των συνολικών εσόδων για το 2011-12, €
24 εκατ., € 22 εκατ. και €14 εκατ. αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 2). Όπως και στην Ευρώπη, οι χορηγίες
(δικαιώµατα φανέλας, ονοµασίας γηπέδου, διαφηµίσεις) και τα εµπορικά έσοδα (εστίαση, πωλήσεις
1
εµπορευµάτων, οργάνωση εκδηλώσεων) αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των εσόδων .
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΕ (Πίνακας 2)
Μεταβολή

Έσοδα
2010/11

Έσοδα
2011/12

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΠΑΕ
Π.Α.Ο. ΠΑΕ
Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΕ

37
50
23

69
24
22

2010/11 - 2011/12
86,49%
-52,00%
-4,35%

Α.Ε.Κ. ΠΑΕ

20

14

-30,00%

«Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΠΑΕ

15

6

-60,00%

A.O. «SKODA ΞΑΝΘΗ» ΠΑΕ

6

5

-16,67%

Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 ΠΑΕ

5

4

-20,00%

Ποσά σε € εκατ.

Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ

4

4

0,00%

Γ.Φ.Σ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΕ

2

4

100,00%

ΟΦΗ ΠΑΕ

2

4

100,00%

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ΠΑΕ

2

3

50,00%

Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΑΕ

4

3

-25,00%

ΑΠΟ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ

1

2

100,00%

Γ.Σ. ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ ΠΑΕ

2

2

0,00%

173

165

-4,62%

ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Εταιρία.

Το σύνολο των εισιτηρίων διαµορφώθηκε σε 1,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση το 2012/13 σε σχέση
µε το 2011/12, µετά από δύο συνεχόµενες µειώσεις στο συνολικό αριθµό εισιτηρίων (Πηγή
Superleague). Το 2012/13 η ΑΕΚ παρουσίασε αύξηση προσέλευσης φιλάθλων 36%, ενώ από τις
δηµοφιλείς οµάδες ο Άρης επίσης παρουσίασε αύξηση, ο ΟΣΦΠ και ο ΠΑΟΚ παρουσίασαν µικρή
µείωση προσέλευσης φιλάθλων, ενώ ο ΠΑΟ παρουσίασε σηµαντική µείωση.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1

€ Χιλ.

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Μεταβολή
2010/11

Μεταβολή
2011/12

Μεταβολή
2012/13

ΟΣΦΠ

334

331

323

314

-0,90%

-2,42%

-2,79%

ΠΑΟΚ

315

250

202

198

-20,63%

-19,20%

-1,98%

ΑΕΚ

236

145

117

159

-38,56%

-19,31%

35,90%

Άρης

205

140

112

122

-31,71%

-20,00%

8,93%

ΠΑΟ

413

283

202

121

-31,48%

-28,62%

-40,10%

Πηγή: ∆ιαδικτυακή έρευνα (πχ. www.sentragoal.gr).
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
€ Χιλ.

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Μεταβολή
2010/11

Μεταβολή
2011/12

Μεταβολή
2012/13

ΠΑΣ Γιάννινα

66

-

46

39

-

-

-15,22%

Αστέρας
Τρίπολης

28

37

27

38

32,14%

-27,03%

40,74%

Πλατανιάς

-

-

-

37

-

-

-

Ατρόµητος
Αθηνών

31

29

27

36

-6,45%

-6,90%

33,33%

-

-

46

33

-

-

-28,26%

47

41

32

31

-12,77%

-21,95%

-3,13%

-

-

-

30

-

-

-

Πανθρακικός

53

-

-

23

-

-

-

Skoda Ξάνθη

27

30

21

22

11,11%

-30,00%

4,76%

Λεβαδιακός

26

-

14

17

-

-

21,43%

-

19

14

8

-

-26,32%

-42,86%

ΟΦΗ
Πανιώνιος
Βέροια

Κέρκυρα

Οι ΠΑΕ που αναφέρονται χωρίς στοιχεία, αφορούν έτη χωρίς παρουσία στην Super League.
Πηγή: Εταιρία.

Ανάλυση ∆ραστηριότητας Αξιοποίησης Γηπέδων
Η συστηµατική και δηµιουργική διαχείριση ποδοσφαιρικών γηπέδων µπορεί να αποφέρει έσοδα από
πολλαπλές πηγές. Η βέλτιστη αξιοποίηση ενός γηπέδου µέσω συστηµατικής και δηµιουργικής
διαχείρισης κινείται κυρίως προς δύο βασικές κατευθύνσεις:
Τη µεγιστοποίηση των εσόδων από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες (εισιτήρια, διαρκείας, συνδροµές):
Βελτιώσεις στην άνεση και στην ποιότητα των εγκαταστάσεων, στην ορατότητα προς τον αγωνιστικό
χώρο και σε θέµατα ασφάλειας µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά το µέσο αριθµό θεατών ανά αγώνα
και να δικαιολογήσουν αυξηµένες τιµές εισιτηρίων. Παράλληλα, γίνεται δυνατή η µεγιστοποίηση του
µέσου εσόδου ανά θεατή µέσω της αξιοποίησης διαφόρων πηγών εσόδων κυρίως σε ό,τι αφορά την
επιχειρηµατική φιλοξενία (corporate hospitality) και την προσέλκυση θεατών υψηλής οικονοµικής
επιφάνειας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι µεγάλες αγγλικές οµάδες (π.χ. Manchester United,
Arsenal) υπερτερούν σηµαντικά των υπολοίπων ευρωπαϊκών οµάδων στα έσοδα ανά θεατή γεγονός
που τους επιτρέπει να παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένα έσοδα, παρά τα συγκριτικά χαµηλότερα, σε
σχέση µε τις Ιταλικές και Ισπανικές µεγάλες οµάδες (π.χ. Real Madrid, Milan), τηλεοπτικά δικαιώµατα
που εισπράττουν.
Τη βέλτιστη εκµετάλλευση λοιπών πηγών εσόδων, µε πολλαπλές πηγές εσόδων: Η διεθνής εµπειρία
αποδεικνύει ότι, εκτός των αυξηµένων εσόδων από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, ένα καινούργιο,
σύγχρονο γήπεδο, µε σωστό σχεδιασµό και συστηµατική και δηµιουργική διαχείριση, προσφέρει
ποικίλες ευκαιρίες για δηµιουργία επιπλέον πηγών εσόδων οι οποίες, προηγούµενα δεν υπήρχαν ή
παρέµεναν σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτες. Οι βασικότερες από αυτές τις ευκαιρίες µπορούν να
εντοπιστούν στην παραχώρηση της ονοµασίας του γηπέδου (π.χ. Emirates Stadium, Allianz Arena,
Veltins Arena), στην προσέλκυση νέων χορηγών, στη δηµιουργία χώρων εµπορίου, εστίασης και
ψυχαγωγίας και στη διενέργεια µη αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ. συναυλίες, συνέδρια, κτλ). Με τον
τρόπο αυτό τα σύγχρονα ποδοσφαιρικά στάδια µετατρέπονται σε περιουσιακά στοιχεία που
παράγουν έσοδα κάθε ηµέρα της εβδοµάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν
περιορίζουν τη λειτουργία τους µόνο στις 20 – 30 ηµέρες κατά τις οποίες φιλοξενούν ποδοσφαιρικούς
αγώνες. Συνεπώς, η δηµιουργία ενός προορισµού ο οποίος προσελκύει επισκέπτες όσο το δυνατόν
περισσότερες ηµέρες το χρόνο και η δηµιουργία και εκµετάλλευση ποικίλων πηγών εσόδων
αποτελούν πρόκληση σε κάθε σχεδιαζόµενο έργο κατασκευής νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου.
Η σηµασία της ανάπτυξης και αξιοποίησης γηπεδικών εγκαταστάσεων καθίσταται ακόµη
σηµαντικότερη στο πλαίσιο του Break-even Requirement της UEFA, βάσει του οποίου κάθε οµάδα
υποχρεούται να παρουσιάζει πλεόνασµα στα σχετικά της έσοδα-έξοδα σωρευτικά για µία περίοδο
τριών ετών (monitoring period). Για να πάρει ένας σύλλογος άδεια από την UEFA για να συµµετάσχει
στις διοργανώσεις της θα πρέπει να µην παρουσιάζει έλλειµµα για την αναφερθείσα περίοδο
(monitoring period) συγκεντρωτικά. Στην περίπτωση σωρευτικού ελλείµµατος για την περίοδο αυτή ο
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σύλλογος θα πρέπει να δικαιολογήσει την κάλυψή του µε πλεόνασµα που προέκυψε κατά τα
προγενέστερα έτη (αν υπάρχει). Στα έξοδα της οµάδας δεν υπολογίζονται οι επενδύσεις (ή οι
αποσβέσεις) για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων. Από τα έξοδα εξαιρούνται οι αποσβέσεις των
ενσώµατων (όπως και των ασώµατων παγίων πλην των δικαιωµάτων από τα συµβόλαια των
ποδοσφαιριστών), τα έξοδα για εγκαταστάσεις παιδικών και νεανικών τµηµάτων, καθώς και τα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα που συνδέονται µε την κατασκευή παγίων και τα έξοδα για κοινωνικές
δράσεις, και ορισµένα έξοδα προερχόµενα από µη ποδοσφαιρικές δραστηριότητες.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
Allianz Arena

Emirates Stadium

Allianz Arena München
Stadion GmbH, (100%
συµµετοχή της FC
Bayern Munich

ETIHAD Stadium

VELTINS Arena

Arsenal FC

Manchester City
Council

Schalke 04

2005

2006

2002

2001

Συµβόλαιο µε την
Allianz για 30 χρόνια

Συµφωνία µε την
Emirates για 15 χρόνια

Συµφωνία για 10 χρόνια
µε την ETIHAD airways

Συµφωνία µε την
VELTINS

€340 εκατ.

€507 εκατ.

€150 εκατ.

€192 εκατ.

Χωρητικότητα

70.000 θέσεις

60.355 θέσεις

48.000 θέσεις

53.951 θέσεις

Κόστος ανά
Θέση

€4.857

€8.400

€3.125

€3.558

• Πολυκατάστηµα
Arsenal (1000 τ. µ.)
• 150 σουίτες
• 250 σηµεία
εξυπηρέτησης catering
• 900 τουαλέτες
• 250 θέσεις για
αναπηρικά καροτσάκια

68 σουίτες
Executive boxes
6 εστιατόρια
2.000 θέσεις parking
Ξεχωριστό αθλητικό
κέντρο
• ∆ιοργάνωση
εκδηλώσεων και
συναυλιών

• Συρόµενη οροφή
• 15 εστιατόρια
• 50 θέσεις
αναψυκτηρίων
• Συρόµενος
αγωνιστικός
χώρος

Ιδιοκτησία
Ηµεροµηνία
Ολοκλήρωσης
Χορηγός
Ονόµατος
Συνολικό Κόστος
Κατασκευής

• 4.000 τ.µ. για
καταστήµατα
• 106 σουίτες
• 400 θέσεις για
δηµοσιογράφους
Εγκαταστάσεις
• 2.200 θέσεις
και Χρήσεις
Business
• 9.800 θέσεις parking
• Συνεδριακά κέντρα,
κιόσκια, εστιατόρια,
γραφεία κ.α.
Πηγή: ∆ιαδικτυακή έρευνα Εταιρίας.

•
•
•
•
•

Στην Ελλάδα πρόσφατα παραδείγµατα νέων γηπεδικών εγκαταστάσεων αποτελεί το γήπεδο
Καραϊσκάκης, το οποίο διαχειρίζεται ο ΟΣΦΠ, καθώς και το γήπεδο της ΑΕΛ. Ο ΠΑΟΚ έχει
ανακοινώσει την µελλοντική ανακαίνιση του γηπέδου στην Τούµπα και την δηµιουργία αθλητικού
προπονητικού κέντρου στη Θέρµη. Ο ΠΑΟ έχει ανακοινώσει την ανακαίνιση του σταδίου Α.
Νικολαϊδής στην Αλεξάνδρας το 2014. Από τα παραπάνω αναφερόµενα γήπεδα, η µοναδική
περίπτωση κατά την οποία υπήρξε διαπραγµάτευση του δικαιώµατος ονοµατοδοσίας αφορούσε το
σχεδιαζόµενο γήπεδο του ΠΑΟ στον Βοτανικό.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ

Πλήρης Ονοµασία
Ανακαίνιση
Ιδιοκτήτης
∆ιαχειριστής
Κόστος Κατασκευής
Χωρητικότητα

ΟΣΦΠ
Γήπεδο Γεώργιος
Καραϊσκάκης
2004 (ολοκληρωτική
κατασκευή)
Ελληνική Ολυµπιακή
Επιτροπή

ΠΑΟ
Γήπεδο Απόστολος
Νικολαΐδης

Ολυµπιακός Πειραιώς

Παναθηναϊκός ΑΟ (ΝΠΙ∆)

ΠΑΟΚ

€7.000.000 (Εκτίµηση για
ανακαίνιση το 2014)
16.003

€ 40.000.000 (εκτίµηση για
µελλοντική ανακαίνιση)
28.700

€60.000.000

ΠΑΟΚ
Γήπεδο Τούµπας

2001,2007,2013

2004 (είχαν προηγηθεί προσθήκες
& βελτιώσεις)

∆ήµος Αθηναίων

Ερασιτέχνης ΑΣ ΠΑΟΚ

32.115
40 σουίτες επισήµων
15 σουίτες επισήµων
200 θέσεις
Παροχές &
120 θέσεις δηµοσιογράφων
δηµοσιογράφων
N/A
εκµεταλλεύσεις
Εστιατόριο, µπαρ, εµπορικά
Εστιατόρια, µπαρ,
κατάστηµα
εµπορικά καταστήµατα
Πηγές:http://www.stadia.gr/karaiskaki/karaiskaki-gr.html,http://www.olympiacos.org/karaiskaki,
http://www.pao.gr/el/history/leoforos/,http://www.stadia.gr/leoforos/leoforos-gr.html,
http://archive.is/20120908133336/www.paokfc.gr/swift.jsp?CMCCode=100601&extLang,
http://www.paokfc.gr/egatastaseis/gipedo-toumpas/,http://www.stadia.gr/toumba/toumba-gr.html,
http://www.onsports.gr/Podosfairo/Super-League/item/344796-Savvidis-Gipedo-35000-theseon-kai-ependysi-80-ekat-eyro
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Μέρος της πληροφόρησης που περιέχεται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος
1924 Κατασκευαστική Α.Ε. (Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) που
συντάχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Γανωτάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19241) της
ελεγκτικής εταιρίας Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε151), περιλαµβάνεται
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο (στην παρούσα ενότητα καθώς και στην ενότητα 3.4.2.2 «Τρέχουσες και
Μελλοντικές Επενδύσεις») κατόπιν σχετικής συναίνεσής του µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας, η
οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά από το πρωτότυπο του
ανωτέρω επιχειρηµατικού σχεδίου και ότι έλαβε κάθε µέτρο και εξ όσων γνωρίζει και είναι σε θέση να
βεβαιώσει, κατά την αναπαραγωγή της εν λόγω πληροφόρησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, δεν
υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.

3.4.2

Επενδύσεις

Η ανάπτυξη της Εταιρίας προϋποθέτει σηµαντικές επενδύσεις για την κατασκευή και λειτουργία του
Γηπέδου που θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας, στην θέση στην οποία
προϋπήρχε το γήπεδο «Ν. Γκούµας» ιδιοκτησίας του σωµατείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως
(«ΑΕΚ»).
3.4.2.1

Επενδύσεις περιόδου 05.09.2013 έως 30.11.2013

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επενδύσεις που πραγµατοποίησε η Εταιρία για την
περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013:
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
(ποσά σε € )*
(1)
Έξοδα Εγκατάστασης (Ι)
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (ΙΙ)
Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση
Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (II)
Σύνολο (Ι + ΙΙ)

05.09-30.11.2013
11.480
462.100
462.100
473.580

(1)

Αφορά κυρίως το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που ανέρχεται σε 1% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Οι ανωτέρω επενδύσεις της Εταιρίας, κατά την υπό εξέταση περίοδο, αφορούσαν έξοδα σύστασης
της και αµοιβές για αρχιτεκτονικές, ηλεκτροµηχανολογικές, στατικές, περιβαλλοντικές και λοιπές
µελέτες και διάφορα έξοδα για την κατασκευή του Γηπέδου (βλέπε και ενότητα 3.4.2.2.2 «Εκτιµώµενο
Κόστος Κατασκευής» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Τα κεφάλαια που χρησιµοποιήθηκαν για τις ανωτέρω επενδύσεις προήλθαν από το µετοχικό
κεφάλαιο σύστασης της Εταιρίας.
3.4.2.2

Τρέχουσες και Μελλοντικές Επενδύσεις

Σύµφωνα µε το σκοπό της, η Εταιρία έχει αναλάβει την κατασκευή και εκµετάλλευση Γηπέδου και
των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, στη θέση στην οποία προϋπήρχε
το γήπεδο «Ν. Γκούµας» ιδιοκτησίας του σωµατείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως (ΑΕΚ).
Σηµειώνεται ότι από την 30.11.2013 µέχρι και την 25.02.2014, η Εταιρία έχει λάβει τιµολόγια ποσού €
288.500 (πλέον ΦΠΑ), τα οποία αφορούν υφιστάµενες συµβάσεις για αρχιτεκτονικές, στατικές,
περιβαλλοντικές και λοιπές µελέτες. Επίσης, κατά την εν λόγω περίοδο η Εταιρία εκταµίευσε
προκαταβολές ποσού € 60.000 για µελλοντική αγορά οικοπέδου παρακείµενου στο οικόπεδο του
µελλοντικού Γηπέδου.
3.4.2.2.1

Εκτιµώµενο Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.
(Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) και την Εταιρία, αναφορικά µε το
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χρονοδιάγραµµα κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ, εκτιµάται ότι οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν το
2014 και θα ολοκληρωθούν σε δύο έτη (2015). Αναλυτικά, τα βήµατα που θα ακολουθηθούν είναι τα
κάτωθι:






Εκπόνηση οριστικών µελετών και µελετών εφαρµογής
Λήψη κατασκευαστικών αδειών
Επιλογή αναδόχου κατασκευής
Εκτέλεση κατασκευαστικών έργων
Παράδοση & αποδοχή έργου

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Μελέτες Γηπέδου
Αρχιτεκτονική Γηπέδου & συνοδών χρήσεων
Στατική Γηπέδου
Η/Μ Γηπέδου & Προσµετρήσεις
Κυκλοφοριακών επιπτώσεων
Μελέτη Φ.Ο. Υπογειοποίησης
Υπογειοποίηση
Λοιπές
Κατασκευή Γηπέδου
η
1 Φάση
Χωµατουργικά
Αντιστηρίξεις
Στεγανολεκάνη
Φέρων οργανισµός (Ο.Σ.)
Πυλώνες
Προκατασκευασµένες Κερκίδες
∆εξαµενές Οµβρίων
Αρµοί ∆ιαστολής
Στέγαστρο χωρίς Μεµβράνη
η
2 Φάση
Αρχιτεκτονικές εργασίες Κτιρίου & Περιβάλλοντος χώρου
Η/Μ εγκαταστάσεις
Αγωνιστικός Χώρος
Εξοπλισµός οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων
η
3 Φάση
Επικάλυψη στεγάστρου (µεµβράνη)
Εξωτερικό περίβληµα
Εξοπλισµός
Ειδικές αρχιτεκτονικές εργασίες κτιρίου & συναφών χρήσεων
Ειδικές Η/Μ Εγκαταστάσεις

Οκτ. 2013 – ∆εκ.2015
Οκτ. 2013 – Μαρτ.2015
Οκτ. 2013 – ∆εκ.2015
Οκτ. 2013 – Μαι.2014
Φεβ. 2014 – Ιουλ.2014
Οκτ. 2013 – Μαι.2014
Οκτ. 2013 – Μαι.2014

Μαι.2014 – Σεπτ.2014
Μαι.2014 – Σεπτ.2014
Ιουν.2014 – Νοε.2014
Ιουν.2014 – Ιαν.2015
Ιουλ.2014 – Φεβρ.2015
Οκτ.2014 -Φεβρ.2015
Σεπτ.2014 -Νοε.2014
Φεβρ. 2015
Ιουλ.2014 -Απρ.2015
Ιαν. 2015 – Ιουν. 2015
Ιαν. 2015 – Ιουν. 2015
Μαι. 2015 – Ιουν. 2015
Φεβ. 2015 – Μαι.2015
Μαι. 2015 – Αυγ. 2015
Ιουλ. 2015 – Νοε. 2015
Μαι. 2015 – Νοε. 2015
Ιουλ. 2015 – ∆εκ. 2015
Ιουλ. 2015 – ∆εκ.2015

Πηγή: Εταιρία.

3.4.2.2.2

Εκτιµώµενο Κόστος Κατασκευής

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.
(Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) και την Εταιρία, το κόστος κατασκευής
αναµένεται να ανέλθει σε € 65,1 εκατ., δηλαδή σε περίπου € 2.069 ανά θέση, το οποίο αναλύεται
συνοπτικά στα κάτωθι:





Μελέτες κατασκευής και ∆ιοίκηση έργου: € 4,4 εκατ.
η
1 Φάση Κατασκευής: € 25,9 εκατ.
η
2 Φάση Κατασκευής (χρηµατοδοτούµενη από την Περιφέρεια Αττικής): € 20,2 εκατ.
η
3 Φάση Κατασκευής: € 14,6 εκατ.

Στα παραπάνω κόστη θα πρέπει να προστεθεί και ΦΠΑ που εκτιµάται να ανέλθει στα € 14,9 εκατ. µε
τις εκτιµώµενες ταµειακές εκροές που θα απαιτηθούν να φτάνουν τα € 80 εκατ. Το κόστος αυτό είναι
συγκρίσιµο µε κόστος κατασκευής ευρωπαϊκών γηπέδων µε χωρητικότητα 20 – 40 χιλ.
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2013
(ποσά σε ‘000)
Μελέτες Γηπέδου
Άδειες
Project Management
Κόστος Κατασκευής
Συνολικό Κόστος Γηπέδου
Κόστος Υπογειοποίησης

1ο
Εξάµηνο
2014

2ο
Εξάµηνο
2014

1ο
Εξάµηνο
2015

2ο
Εξάµηνο
2015

1o
Εξάµηνο
2016

Σύνολο

546

1.325

117

119

90

-

2.196

0

100

0

0

100

-

200

200

204

469

408

469

-

1.750

0

2.815

16.987

29.188

11.724

-

60.714

746

4.444

17.573

29.714

12.383

-

64.860

24

165

50

0

0

-

239

Συνολικό Κόστος Επένδυσης

770

4.609

17.623

29.714

12.383

-

65.099

Σύνολο ταµειακών εκροών (µε ΦΠΑ)
Πηγή: Εταιρία.

886

5.361

15.759

31.228

23.480

3.312

80.026

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηπέδου, το συνολικό κόστος κατασκευής, το οποίο
παρακολουθείται λογιστικά στον λογαριασµό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», θα
καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασµούς των ενσώµατων παγίων της Εταιρίας.
Το αρχικά εκτιµώµενο κόστος κατασκευής του Γηπέδου από την Εταιρία δύναται να επηρεαστεί
αρνητικά από γεγονότα ή/και καταστάσεις που σήµερα δεν είναι γνωστά στην Εταιρία ή/και από
επιπλέον κόστη που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των απαιτούµενων
µελετών. Οποιαδήποτε σηµαντική αρνητική µεταβολή στο εκτιµώµενο κατασκευαστικό κόστος, θα
απαιτήσει επιπλέον κεφάλαια. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, σηµειώνεται ότι η άµεση
παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών από τον φορέα διοίκησης του έργου και οι συµβατικές
ρυθµίσεις που θα προβλέπει η σύµβαση κατασκευής θα είναι έτσι δοµηµένες ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που θα συνδέονται µε την κατασκευαστική περίοδο του Γηπέδου.
3.4.2.2.3

Χρηµατοδότηση Κόστους Κατασκευής

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.
(Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) και την Εταιρία, οι κεφαλαιακές ανάγκες
της κατασκευαστικής περιόδου υπολογίζονται σε περίπου € 65 εκατ. για την κατασκευή του Γηπέδου
(πλέον ΦΠΑ). Οι ανάγκες αυτές σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα καλυφθούν
µέσω του αρχικού κεφαλαίου ύψους € 1 εκατ. και της παρούσας αύξησης του µετοχικού της
κεφαλαίου (υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης) ποσού € 29 εκατ., µε την προβλεπόµενη
επιχορήγηση από την Περιφέρεια Αττικής ύψους € 20 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), καθώς
επίσης και µε τραπεζικό δανεισµό που θα συνάψει η Εταιρία και θα ανέρχεται σε περίπου € 20 εκατ.,
για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί η σύµβαση ονοµατοδοσίας του Γηπέδου ως εξασφάλιση, εφόσον
αυτή θα έχει πραγµατοποιηθεί πριν τη σύναψη δανειακής σύµβασης της Εταιρίας. Η τραπεζική
χρηµατοδότηση υπολογίζεται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας ότι θα απαιτηθεί κατά το δεύτερο έτος της
κατασκευαστικής περιόδου, ενώ η αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού προβλέπεται σε περίοδο
10 ετών. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, σηµειώνεται ότι µέρος του έργου αναµένεται να
χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 304/2013
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ενέκρινε τον
προϋπολογισµό του έτους 2014, ποσό € 20 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) αναµένεται να
διατεθεί για την κατασκευή του Γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας. Η χρηµατοδότηση αυτή εκτιµάται από
την Εταιρία ότι θα διατεθεί και θα χρησιµοποιηθεί στη 2η Φάση του έργου (ήτοι Ιαν. 2015 – Ιούνιος
2015). Σηµειώνεται ότι η Εταιρία µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έχει
συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή
χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό όριο.
Σύµφωνα µε την Εταιρία, επιπλέον τραπεζικός δανεισµός για το υπόλοιπο του ΦΠΑ κατασκευής
(εξαιρουµένου του ποσού που καλύπτεται µέσω της επιχορήγησης) – περίπου € 10,6 εκατ. –
προβλέπεται ότι θα αποπληρωθεί µε την είσπραξη του ποσού αυτού από το ∆ηµόσιο το 1ο και 2ο
έτος λειτουργίας του Γηπέδου.
Σε περίπτωση κατά την οποία το ανωτέρω χρηµατοδοτικό σχήµα δεν υλοποιηθεί στο σύνολο του και
δεν είναι επαρκές για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου, η Εταιρία προτίθεται να προβεί
σε νέα αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου.
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3.4.2.2.4

Περιγραφή Νέου Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.
(Ανάπτυξη και εκµετάλλευση Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια) και την Εταιρία, κατωτέρω παρατίθεται η
περιγραφή του Γηπέδου και τα βασικά χαρακτηριστικά του:
Περιγραφή Χρήσεων
Οι χρήσεις που προβλέπονται είναι αµιγώς αθλητικές (σηµαντική πηγή εσόδων θα αποτελέσει ένα
ποσοστό των πωλήσεων εισιτηρίων της ΑΕΚ), ενώ προβλέπονται και άλλες συµπληρωµατικές όπως
αίθουσες εξυπηρέτησης τύπου και µέσων µαζικής ενηµέρωσης, εντευκτήρια και χώροι εστίασης,
καθώς και πολιτιστικές χρήσεις (µουσείο προσφυγιάς & µουσείο της ΑΕΚ). ∆εν εντάσσονται
εµπορικές χρήσεις παρά µόνο κατάστηµα της ΑΕΚ και µικρής κλίµακας και συµβολικού χαρακτήρα
χρήσεις όπως εστιατόριο, καντίνες, κατάστηµα αθλητικών ειδών, κουρείο, στιλβωτήριο και χαµάµ
που στο σύνολο τους προσεγγίζουν τα 2.000 τ.µ.
Ο σχεδιασµός του νέου γηπέδου εξασφαλίζει την ύπαρξη άνετων και λειτουργικών χώρων για τις
ανάγκες των οµάδων και των αξιωµατούχων των αγώνων (Αποδυτήρια Οµάδων, Γραφεία
Προπονητών Αποδυτήρια ∆ιαιτητών, Αίθουσα Παρατηρητή, Αίθουσα Α' Βοηθειών & Ιατρικής
Περίθαλψης, Αίθουσα Ελέγχου Ντόπινγκ, Προθερµαντήρια Οµάδων) µε άµεση, αποκλειστική και
αυτόνοµη πρόσβαση προς τον αγωνιστικό χώρο και συνθήκες ασφαλούς άφιξης και αναχώρησης.
Επίσης, για την εξυπηρέτηση των εκπροσώπων του τύπου και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
προβλέπονται σύγχρονες και κατάλληλες εγκαταστάσεις και υποδοµές. Προβλέπεται η χωροθέτηση
όλων των απαραίτητων χώρων µε κατάλληλη εκµετάλλευση τόσο της δόµησης όσο και των κερκίδων
(Αίθουσα Εργασίας ∆ηµοσιογράφων, Τηλεοπτικά Στούντιο, Αίθουσα Συνεντεύξεων Τύπου, Μικτή
Ζώνη, ∆ηµοσιογραφικό Θεωρείο και Θέσεις Ραδιοτηλεοπτικού Σχολιασµού, Λοιποί Χώροι
Εξυπηρέτησης ΜΜΕ, Θέσεις για Κάµερες, Χώρος Συνεργείων Εξωτερικών Μεταδόσεων). Οι
προβλεπόµενοι χώροι θα πληρούν τις απαιτήσεις που απαιτούν διεθνείς οργανισµοί όπως FIFA –
UEFA.
Πιο συγκεκριµένα, οι απαιτήσεις σχετικά µε τις προδιαγραφές του γηπέδου από την FIFA – UEFA
προβλέπουν τα εξής:
Αγωνιστικός Χώρος:
 ∆ιαστάσεις αγωνιστικού χώρου 68 x 105 µέτρα
 Επαρκής χώρος γύρω από τον αγωνιστικό χώρο για διαφηµιστικές πινακίδες, τηλεοπτικές
κάµερες και φωτογράφους
 Σύγχρονο σύστηµα ποτίσµατος και αποστράγγισης αγωνιστικού χώρου
Εγκαταστάσεις Αθλητών – Οµάδων:
 Αποδυτήρια οµάδων (γηπεδούχος, φιλοξενούµενος και 2 πρόσθετα για τουρνουά αγώνων)
 Χώρος Doping Control
 Χώροι προθέρµανσης οµάδων
 Αποδυτήρια διαιτητών
 Αποδυτήρια παρατηρητών
 Χώρος Ιατρείου
 Χώρος αποδυτηρίων ball kids
Χώρος Κερκίδων – Θεατών:
 Θέσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς τους
 Κυλικεία, WC Θεατών και WC ΑΜΕΑ
 Χώρος Ιατρείου θεατών
Χώροι VIP:
 Θέσεις θεατών VIP στις κερκίδες
 Θέσεις στάθµευσης θεατών VIP
 Χώρος φιλοξενίας θεατών VIP
 Σουίτες VIP
Χώροι Media – ∆ηµοσιογράφων:
 Χώρος εργασίας δηµοσιογράφων
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Θέσεις εργασίας για φωτορεπόρτερ
Χώρος για 4 κεντρικές κάµερες
Θέσεις δηµοσιογράφων σε γραφεία στις κερκίδες
Θέσεις σχολιαστών
TV studios, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα θα έχει θέα στον αγωνιστικό χώρο
Θέσεις για συνεντεύξεις µετά τον αγώνα
Εξωτερικός χώρος στάθµευσης οχηµάτων OB-VAN
Αίθουσα συνεντεύξεων

Η/Μ Εγκαταστάσεις:
 Φωτισµός αγωνιστικού χώρου ελάχιστης έντασης 1.400 lux (eV) προς την κατεύθυνση της
κύριας κάµερας
 Σύστηµα ηλεκτροδότησης έκτακτης ανάγκης που θα υποστηρίζει, χωρίς διακοπή, την ίδια
φωτεινή ένταση φωτισµού
 Scoreboards (γιγαντοοθόνες)
 Σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV)
 Αίθουσα ελέγχου γηπέδου (Control Room) µε θέα στον αγωνιστικό χώρο
 Σύστηµα ανακοινώσεων για το κοινό
 Tourniket για έλεγχο εισιτηρίων και είσοδο των θεατών
Χωρητικότητα
Η χωρητικότητα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ ανέρχεται σε 32.000 θεατές που κατανέµονται ως εξής:
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
Κάτω ∆ιάζωµα
Πάνω ∆ιάζωµα
Καθίσµατα σουιτών (40 µονάδες)
Σύνολο Θεατών
Πηγή: Εταιρία.

16.000
15.440
560
32.000

Ένταξη του γηπέδου στο χώρο
Το αρχικό γήπεδο είχε αναπτυχθεί σε ονοµαστική έκταση 26.621 τ.µ. Ωστόσο από το αποτύπωµα
της κατεδάφισης φαίνεται ότι το παλαιό γήπεδο είχε επεκταθεί προς τα ανατολικά.
Με την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου το 2002 στο αρχικό οικοδοµικό τετράγωνο
επιβλήθηκε πρασιά στο δυτικό και νότιο τµήµα πλάτους 6 µέτρων (συνολικής επιφάνειας 1.870 τ.µ,
αποτιµήθηκε έκταση των 170 τ.µ στο νοτιοανατολικό άκρο, (µείωση κατά 2.000 τ.µ της αρχικής
οικοδοµήσιµης έκτασης). Τα παραπάνω αντισταθµίστηκαν µε την επέκταση κατά 3.000 τ.µ προς τα
ανατολικά µε αποτέλεσµα η τελική έκταση ανάπτυξης του γηπέδου να είναι 29.885,22 τ.µ. Σύµφωνα
µε το Νοµικό έλεγχο, σηµειώνεται ότι από τα έγγραφα και στοιχεία που του παρατέθηκαν από την
Εταιρία προκύπτει ότι η ΑΕΚ έχει δικαίωµα χρήσης 26.621 τ.µ. και όχι του συνόλου της
αναφερόµενης στη Σύµβαση έκτασης του έργου. (για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε και ενότητα 3.4.3.2
«Η από 18.11.2013 «Σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης και Πολιτισµού
Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια» (η «Σύµβαση») µεταξύ της Εταιρίας και του αθλητικού σωµατείου µε
την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (η «ΑΕΚ») του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Από την έκταση αυτή το περίγραµµα του γηπέδου περιορίζεται σε 24.112 τ.µ και το υπόλοιπο 5.772
τ.µ συνιστά περιβάλλοντα χώρο πέριξ αυτού (συνολικά 29.885,22 τ.µ). Σηµειώνεται επίσης ότι ο
αγωνιστικός χώρος και η έκταση µέχρι το στηθαίο της αρχής των κερκίδων ανέρχεται σε 11.051 τ.µ
οπότε το κτίριο αναπτύσσεται σε έκταση 13.125 τ.µ.
Σύµφωνα µε τη σχετική τεχνική µελέτη προβλέπεται οδική υπογειοποίηση η οποία θα συνεισφέρει,
ώστε :
 να αυξηθεί ο χώρος κυκλοφορίας των πεζών γύρω από το γήπεδο
 να λειτουργεί ανεµπόδιστα η είσοδος και έξοδος οχηµάτων από του υπόγειους χώρους του
κτιρίου
 να δηµιουργούνται ασφαλείς πορείες πεζών προς το τµήµα του ∆ήµου ανατολικά του
ρέµατος του Ποδονίφτη και κατ’ επέκταση τον σταθµό του Περισσού.
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να αυξάνονται τα περιβαλλοντικά οφέλη του έργου λόγω των παραπάνω αλλά και του ότι
επιτρέπεται η δηµιουργία δικτύου κυκλοφορίας πεζών στο οποίο εντάσσονται οι διαδροµές
παρά το ρέµα του Ποδονίφτη που διασχίζει.

Βασικές Περιβαλλοντικές Παράµετροι
Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ έχει σχεδιαστεί µε τη φιλοσοφία της βιώσιµης ανάπτυξης, δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στις περιβαλλοντικές παραµέτρους και επικουρικά, στις άλλες διαστάσεις της βιωσιµότητας
(κοινωνική κλπ.). Ειδικότερα χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν την παραπάνω προσέγγιση,
σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, είναι τα εξής:










Το Γήπεδο δεν αντίκειται µε τον υπερκείµενο σχεδιασµό, συµπεριλαµβανόµενων του Γενικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, του Ρυθµιστικού Σχεδίου της
Αθήνας (Ν. 1515/1985) και σχεδίου επικαιροποίησης που δηµοσιοποιήθηκε πρόσφατα, και
του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου.
Το Γήπεδο εντάσσεται αρµονικά στον ευρύτερο χώρο (υπερτοπικό επίπεδο)−ρόλο που είχε
άλλωστε διαχρονικά και το παλαιό γήπεδο, το οποίο αποτελούσε µια µείζονα υπερτοπική
χρήση−, συµβάλλει στην αναβάθµιση και λειτουργική πληρότητα της ευρύτερης περιοχής, και
εξυπηρετείται πολύ καλά από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, συµπεριλαµβανόµενου και µέσου
σταθερής τροχιάς (ηλεκτρικός σιδηρόδροµος). Ειδικότερα για την προσπέλαση, δίνεται
έµφαση στα ΜΜΜ−στο πλαίσιο µιας λογικής βιώσιµης κινητικότητας−ενώ παράλληλα
καλύπτει και τις απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης οχηµάτων, χωρίς να ενθαρρύνει πάντως
υπέρµετρα τη χρήση του ΙΧ.
Σε τοπικό επίπεδο, παράλληλα, το γήπεδο δεν ανατρέπει την «ισορροπία» χρήσεων γης που
προϋπήρχε επί δεκαετίες στην περιοχή (στη µακρόχρονη περίοδο ύπαρξη του παλαιού
γηπέδου), δεν περιλαµβάνει δραστηριότητες µη συνδεόµενες άµεσα µε την κεντρική αθλητική
λειτουργία του, και αναπαράγει ένα ιστορικό τοπόσηµο της Νέας Φιλαδέλφειας (και
γενικότερα της Αθήνας) συνδεόµενο και µε την προσφυγική προέλευση του πληθυσµού.
Επισηµαίνεται ότι η µορφολογία του νέου γηπέδου υποστήριζε ενεργά το ρόλο του
τοποσήµου.
∆εν εξαντλούνται οι δυνατότητες που προσφέρει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για το
συντελεστή δόµησης και τις χρήσεις: ο υλοποιούµενος συντελεστής είναι σαφώς µικρότερος
του επιτρεποµένου, ενώ εµπορικές χρήσεις πρακτικά δεν υπάρχουν. Τα στοιχεία αυτά
δείχνουν ότι η ανάπτυξη που προωθείται έχει ιδιαίτερα ήπια χαρακτηριστικά, σε σύγκριση µε
αυτή που θα µπορούσε να υλοποιηθεί.
Η όλη προσέγγιση του νέου γηπέδου οδηγεί σε ένταση της προστασίας του όµορου άλσους
της Νέας Φιλαδέλφειας (πχ. ανάταξη ενός υποβαθµισµένου σήµερα θύλακα, φύτευση το
σηµερινού χώρου απορριµµατοφόρων, ισοζύγιο δένδρων κλπ).

Περιγραφή Κοίλου
Το κοίλο αναπτύσσεται σε δύο διαζώµατα µεταξύ των οποίων εντάσσονται δύο επίπεδα σουιτών (40
σουίτες, 1.895 τ.µ.). Οι τρεις άλλοι τοµείς αναπτύσσονται µε πλήρη τα δύο διαζώµατα χωρίς σουίτες.
Το Α διάζωµα λαµβάνει 21 σειρές και εξυπηρετείται από 23 θύρες και το Β 16 σειρές και
εξυπηρετείται από 24 θύρες.
Περιγραφή Κτιρίου
Το κτίριο του γηπέδου αποτελείται από ένα υπόγειο και 4 επίπεδα στην ανωδοµή. Στον ανατολικό
τοµέα εντάσσονται τα αποδυτήρια των αθλητών, η περιοχή των δηµοσιογράφων και χώροι συναφείς
µε την λειτουργία των αγώνων. Στο κέντρο και εκατέρωθεν της µικτής ζώνης που οδηγεί την είσοδο
στον αγωνιστικό χώρο εντάσσονται οι απαραίτητοι για την λειτουργία του γηπέδου χώροι (γραφεία
και βοηθητικοί χώροι διαιτητών, κλπ). Η ενότητα των δηµοσιογράφων εντάσσεται στο νότιο τµήµα
του ανατολικού τοµέα και περιλαµβάνει την αίθουσα τύπου, χώρο γραφείων, καθιστικό, χώρους
υγιεινής και στούντιο. Το σύνολο των θέσεων στάθµευσης που δηµιουργούνται στα δύο υπόγεια
επίπεδα ανέρχονται σε 170 θέσεις.
Ο ανατολικός τοµέας
Αποτελεί το κύριο τοµέα και καθώς το κοίλο λαµβάνει δύο επίπεδα θεωρείων παρουσιάζει
διαφορετική µορφή από τους άλλους τοµείς. Το +0 επίπεδο, εξυπηρετεί τις θέσεις των επισήµων και
τα VIPs εισιτήρια που ανέρχονται σε 2.000. Σε έκταση 1.400 τ.µ δηµιουργούνται επιµέρους θεµατικές
ενότητες εξυπηρέτησης τους (φουαγιέ). Η κεντρική πύλη και αντίστοιχα η αίθουσα εισόδου βρίσκεται
στο κέντρο αυτού του τοµέα. Από το σηµείο αυτό εισέρχονται τα εισιτήρια των κεντρικών θέσεων του
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Α' διαζώµατος καθώς και οι θεατές των θεωρείων (σουίτες) του +1 και +2 επιπέδου, για τους
τελευταίους προβλέπονται κυλιόµενες σκάλες για τον σκοπό αυτό καθώς και ανελκυστήρες. Στο +1
και στο +2 επίπεδο εντάσσονται θεωρεία καθ΄ όλο το µήκος του τοµέα. Το +3 επίπεδο εξυπηρετεί την
είσοδο στις κερκίδες του Β' διαζώµατος. Η κεντρική ενότητα εξυπηρετεί τους δηµοσιογράφους και
περιλαµβάνει διαµόρφωση καθιστικών καθώς και χώρους υγιεινής. Στις κερκίδες προβλέπονται 200
θέσεις δηµοσιογράφων και προβλέπονται οι αναγκαίες διαµορφώσεις (επιφάνειες εργασίας, θεωρεία
σχολιαστών, εξέδρα τηλεοπτικών συνεργείων).
Ο ∆υτικός Τοµέας
Το ισόγειο επίπεδο αποτελεί επίπεδο ελέγχου, εισόδου κίνησης και εξυπηρέτησης του Α ∆ιαζώµατος.
Εντάσσονται επίσης κυλικεία και χώροι υγιεινής. Αντίστοιχα το +3 επίπεδο αποτελεί το επίπεδο
εισόδου στο Β διάζωµα όπου εντάσσονται και κυλικεία. Λόγω της στενότητας του χώρου, οι χώροι
υγιεινής αυτού του επιπέδου εντάσσονται στο +1 επίπεδο παρά το κλιµακοστάσιο. Το + 2 επίπεδο το
οποίο είναι συνεπίπεδο µε την τελευταία σειρά του Α΄ ∆ιαζώµατος διατηρείται ελεύθερο και
προσβάσιµο από το Α' ∆ιάζωµα.

Ο Νότιος Τοµέας
Το στοιχείο Πύλης του νότιου τοµέα λαµβάνει συνοδευτικές χρήσεις που µπορούν να λειτουργήσουν
και ανεξάρτητα από την λειτουργία του γηπέδου. Στο ισόγειο εντάσσονται οι παρακάτω χρήσεις:
καφενείο, κατάστηµα ΑΕΚ, στιλβωτήριο, κουρείο, ταξιδιωτικό γραφείο και χαµάµ. Στο +1 επίπεδο
εντάσσεται το µουσείο της ΑΕΚ, στο +2 το εστιατόριο µε θέα στον αγωνιστικό χώρο και στο +3
µουσείο Προσφυγικού Κόσµου.
Ο Βόρειος Τοµέας
Ακολουθεί την τυπική τοµή του δυτικού τοµέα. Το στοιχείο της πύλης επιτρέπει την επέκταση των
επιπέδων στο κεντρικό του τµήµα. Όπως και στα προηγούµενα επίπεδα το +0 και το +3 επίπεδο
εξυπηρετούν αντίστοιχα το Α΄ και Β' διάζωµα. Στο επίπεδο +1, δηµιουργούνται γραφειακοί χώροι
διοίκησης του γηπέδου και στο +2 χώροι κυλικείων και εστίασης.
Στέγαση
Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή στεγάστρου που θα καλύπτει το σύνολο των θέσεων του
γηπέδου πλάτους 26 µέτρων. Οι πρωτεύοντες φορείς µήκους 140 και 92 µέτρων αναρτώνται από 4
πυλώνες ύψους 40 µέτρων που τοποθετούνται στην εξωτερικό όριο του κτιρίου στα πέταλα.
∆ευτερεύοντες φορείς και δοκίδες τοποθετούνται για την στήριξη της επιφάνειας κάλυψης.
Κτιριακά Μεγέθη
Ο σχεδιασµός του νέου γηπέδου αξιοποιεί µικρό µέρος της επιτρεπόµενης δόµησης και µε βάση την
υλοποιούµενη δόµηση προµελέτης, ο συντελεστής δόµησης του έργου διαµορφώνεται σε 0,85.
ΣΤΟΙΧΕΙA ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ / ΠΛΑΚΩΝ (σε τ.µ.)
ΣΥΝΟΛΟ
-2
-1
Κλειστοί χώροι κίνησης και
εξυπηρέτησης θεατών
Ανοιχτοί χώροι κίνησης θεατών
Αποδυτήρια και λοιπές κύριες
χρήσεις υπογείου
Στάθµευση, υπηρεσιακή αυλή,
αποθήκες
ΣΥΝΟΛΟ

16.544,0
9.555,0
3.429,0
13.496,0
43.024,0

0

+1

+2

+3

6.374,7
2.970,0

4.566,5
1.450,0

3.317,1
2.050,0

2.285,7
3.085,0

9.344,7

6.016,5

5.367,1

5.370,7

3.429,0
7.805,0
7.805,0

5.691,0
9.120,0

Πηγή: Εταιρία.
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ & ΚΥΡΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (σε τ.µ.)
ΣΥΝΟΛΟ
-2
-1
0,0
+1
Κλειστοί χώροι κίνησης και
εξυπηρέτησης θεατών
Ανοιχτοί χώροι κίνησης θεατών
Αποδυτήρια και λοιπές κύριες
χρήσεις υπογείου
ΣΥΝΟΛΟ

16.544,0
9.555,0
3.429,0
29.528,0

0,0

0,0

0,0

3.429,0
3.429,0

+2

+3

6.374,7
2.970,0

4.566,5
1.450,0

3.317,1
2.050,0

2.285,7
3.085,0

9.344,7

6.016,5

5.367,1

5.370,7

+2

+3

3.317,1

2.285,7

1.200,0
4.517,1

1.600,0
3.885,7

+2

+3

850,0
850,0

1.485,0
1.485,0

Πηγή: Εταιρία.

ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΙ (σε τ.µ.)
ΣΥΝΟΛΟ
-2
-1
0
+1
Κλειστοί χώροι κίνησης και
εξυπηρέτησης θεατών
16.544,0
6.374,7
4.566,5
Αποδυτήρια και λοιπές κύριες
χρήσεις υπογείου
3.429,0
3.429,0
λοιποί χώροι προσµετρούµενοι εκ
των ανοικτών
5.400,0
0,0
1.800,0
800,0
ΣΥΝΟΛΟ
25.373,0
0,0
3.429,0
8.174,7
5.366,5
Πηγή: Εταιρία.

ΜΗ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΙ (σε τ.µ.)
ΣΥΝΟΛΟ
-2
-1
0
+1
Υπόγειοι χώροι, στάθµευση, αποθήκες
κλπ
13.496,0
7.805,0
5.691,0
Εκτιµώµενοι Ηµιυπαίθριοι, δώµατα,
κλιµακοστάσια κλπ
4.155,0
1.170,0
650,0
ΣΥΝΟΛΟ
17.651,0
7.805,0
5.350,0
1.170,0
650,0
Πηγή: Εταιρία.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Ν. 3044/2002 και Ν. 3207/2003
Συντελεστής δόµησης ανωδοµής

1,4

Συντελεστής δόµησης υπογείων

0,6

Ανώτατος Συντελεστής δόµησης

2,0

Πηγή: Εταιρία.

Ανώτατη επιτρεπόµενη δόµηση Ν.3044/2002
και Ν.3207/2003
Οικοπεδική έκταση
Ανώτατη δόµηση ανωδοµής
Ανώτατη δόµηση υπογείων
Σύνολο Ανώτατης επιτρεπόµενης δόµησης

Έκταση τ.µ.
29.885,2
41.839,3
17.931,1
59.770,4

Πηγή: Εταιρία.

Υλοποιούµενη δόµηση προµελέτης
Ανωδοµής
Υπογείων
Σύνολο προσµετρώµενων επιφανειών στον σ.δ.

21.944
3.429
25.373

Πηγή: Εταιρία.

Υλοποιούµενη δόµηση προµελέτης
Οικοπεδική έκταση
Υλοποιούµενος σ.δ. ανωδοµής
Υλοποιούµενος σ.δ. υπογείων
Σύνολο υλοποιούµενου σ.δ.

Έκταση τ.µ.
29.885,2
0,73
0,11
0,85

Πηγή: Εταιρία.
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Σχετικά µε τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Εταιρίας
βλέπε και ενότητες 2.2 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της
Εταιρίας», 2.2.1 «Στην από 18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης
και Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ δεν ορίζονται
συγκεκριµένες πρόσοδοι της Εταιρίας», 2.2.2 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την καθυστέρηση του
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τις υπερβάσεις στο κόστος κατασκευής και την τήρηση των
προδιαγραφών κατασκευής και την εν γένει υλοποίηση του έργου κατασκευής του Γηπέδου», 2.2.3
«Κίνδυνος που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος», 2.2.4 «Κίνδυνοι που
σχετίζονται µε τη λειτουργική περίοδο του Γηπέδου», 2.2.5 «Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της
∆ικέφαλος 1924 Α.Ε. είναι δύσκολο να αξιολογηθεί εξαιτίας της περιορισµένης διάρκειας της από τη
σύστασή της καθώς και της περιόδου κατασκευής του Γηπέδου», 2.2.6 «Το επιχειρηµατικό σχέδιο
της Εταιρίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις παραδοχές και τις εκτιµήσεις της Εταιρίας, όπως,
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι εκτιµώµενες πηγές εσόδων ή ευρεία εµπορική αποδοχή του
Γηπέδου, τα οποία παραµένουν αναπόδεικτα», 2.2.9 «Έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης», 2.3.1
«Η από 18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης και Πολιτισµού
Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ, και η παραχωρούµενη έκταση,
βασίζονται/υπόκεινται σε µελλοντικά και, σε ορισµένο βαθµό, αβέβαια γεγονότα» και 2.3.2 «Κίνδυνοι
που σχετίζονται µε την οµαλή εκπλήρωση των όρων των συµβάσεων που συνάπτει η Εταιρία µε
τρίτους, στο πλαίσιο των συµβάσεων µε την ΑΕΚ» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.4.3

Σηµαντικές Συµβάσεις

Οι σηµαντικές συµβάσεις που έχει συνάψει η Εταιρία από τη σύστασή της µέχρι την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι οι ακόλουθες:
Η από 16.12.2013 Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µεταξύ της Εταιρίας και του Αθλητικού
Σωµατείου µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ή
«ΑΕΚ»)
• Αντικείµενο
Με την από 16.12.2013 Σύµβαση Ανάθεσης Έργου (η «Σύµβαση») µεταξύ της ΑΕΚ (ως
«Εργοδότη») και της Εταιρίας (ως «Εργολάβο»), η ΑΕΚ αναθέτει στην Εταιρία α) το Έργο της
ανεύρεσης χορηγών (που θέλουν να στηρίξουν οικονοµικά την ΑΕΚ) και φορέων (που θέλουν να
διαφηµιστούν µέσα από τις δραστηριότητες της ΑΕΚ), της σύναψης των σχετικών συµβάσεων και της
είσπραξης των χορηγιών και των διαφηµιστικών ανταλλαγµάτων και β) το έργο της διαχείρισης των
χορηγιών και των αµοιβών που θα προκύψουν και την πληρωµή των δαπανών που θα απαιτηθούν.
3.4.3.1

Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο, σηµειώνεται ότι στο Έργο περιλαµβάνονται, µε γενική αναφορά, και
όλες οι µέχρι σήµερα συµβάσεις χορηγιών και διαφήµισης, που έχουν συναφθεί µε τους
ενδιαφερόµενους χορηγούς και διαφηµιζοµένους. Παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ρητώς στη
Σύµβαση πως οι συµβάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί από την Εταιρία µε χορηγούς και
διαφηµιζοµένους, συνάγεται σαφώς ότι τούτο εννοείται στη Σύµβαση. Στον όρο 4 γίνεται λόγος για
εκχώρηση από την ΑΕΚ στην Εταιρία όλων των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις συµβάσεις
αυτές. Τούτο δεν είναι ακριβολόγο ως προς τις υφιστάµενες συµβάσεις χορηγίας /διαφήµισης που
έχει συνάψει η Εταιρία µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και µε την Forthnet Α.Ε. (η «FMH»), αφού µε τις εν λόγω
συµβάσεις δεν αποκτά η ΑΕΚ δικαίωµα εξ αυτών, αλλά η Εταιρία. Το πραγµατικό νόηµα της
συγκεκριµένης ρήτρας φαίνεται, λοιπόν, να είναι πως η ΑΕΚ συναινεί στην κατάρτιση των
συµβάσεων αυτών από την Εταιρία, το περιεχόµενο των οποίων αφορά την ΑΕΚ και δικαιώµατά της,
κατ’ ουσίαν, δηλαδή, για λογαριασµό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεσµεύεται από της καταρτίσεως της
Σύµβασης να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάµενες συµβάσεις
χορηγίας – διαφήµισης που έχει καταρτίσει η Εταιρία και καθορίζονται από αυτές ή που θα
καθοριστούν από τυχόν τροποποιητικές συµβάσεις, που θα συναφθούν µεταξύ της Εταιρίας και των
χορηγών και διαφηµιζοµένων.
• ∆ιάρκεια
Η διάρκεια της Σύµβασης αρχίζει στις 30 Αυγούστου 2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.
• Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο σηµειώνεται ότι η Σύµβαση είναι γενικού
περιεχοµένου και δεν εξειδικεύει συγκεκριµένες συµβάσεις χορηγιών και διαφήµισης. Βάσει του όρου
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3, η ΑΕΚ δεσµεύεται για την υλοποίηση των όρων των συµβάσεων χορηγιών και διαφήµισης, όπως
αυτοί κάθε φορά θα καθορίζονται από τη σχετική συµφωνία µεταξύ της Εταιρίας και του
ενδιαφερόµενου χορηγού ή διαφηµιζοµένου µέσω της ΑΕΚ, τις οποίες συµβάσεις η Εταιρία
δικαιούται να διαπραγµατεύεται ελευθέρως και κατά την κρίση της.
Βάσει του όρου 5, η Εταιρία υποχρεούται να εκτελεί το έργο σεβόµενη την ιστορία και τις προσδοκίες
της ΑΕΚ και εξουσιοδοτείται να διαπραγµατεύεται και συνάπτει συµβάσεις χορηγιών και διαφήµισης
που αφορούν την ΑΕΚ, εισπράττοντας χορηγίες και διαφηµιστικά ανταλλάγµατα και διαχειριζόµενη
αυτά.
Στον όρο 6 συµφωνείται ότι η Εταιρία αναλαµβάνει η ίδια όλες τις δαπάνες εκτέλεσης του
αναφερόµενου στο αντικείµενο της Σύµβασης Έργου. Η διατύπωση του όρου 6 είναι ότι «Ο
Εργολάβος αναλαµβάνει την υποχρέωση να πληρώνει για λογαριασµό του Εργοδότη όλες τις
δαπάνες εκτέλεσης του Έργου…». Σύµφωνα µε Νοµικό Έλεγχο, η διατύπωση της ρήτρας αυτής δεν
είναι ακριβής, αφού το Έργο αναλαµβάνει, βάσει της Σύµβασης, η Εταιρία και όχι η ΑΕΚ και,
εποµένως, η καταβολή των δαπανών δεν θα γίνεται για λογαριασµό της ΑΕΚ, αλλά της ίδιας της
Εταιρίας. Προφανώς µε αυτή νοείται το ανωτέρω εκτεθέν, ότι δηλαδή τις δαπάνες εκτέλεσης του
έργου αναλαµβάνει η Εταιρία. Συµφωνείται, επίσης (όρος 7), ότι η Εταιρία αναλαµβάνει να πληρώνει
και καλύπτει η ίδια το προσωπικό της, τις ασφαλιστικές εισφορές της, τα έξοδα λειτουργίας της και
κάθε άλλη δαπάνη από την αµοιβή που προσδοκά να εισπράξει, αποκλειόµενης κάθε ευθύνης της
ΑΕΚ για τις δαπάνες αυτές. Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο, η ρήτρα αυτή, στην έκταση µε την οποία
διατυπώνεται, θα είχε νόηµα αν σκοπός της Εταιρίας ήταν η εκτέλεση του έργου για την ΑΕΚ ή και
άλλων παρεµφερών έργων, για λογαριασµό διαφόρων προσώπων, πράγµα που δεν ισχύει. Εν πάση
περιπτώσει, τα εντοπισθέντα θέµατα δεν φαίνεται ότι είναι ικανά να δηµιουργήσουν ζητήµατα
βλαπτικά, σε ουσιαστικό βαθµό, των συµφερόντων της Εταιρίας.
• Αµοιβή
Ως αµοιβή της Εταιρίας για την εκτέλεση του Έργου ορίζεται ποσοστό 2% επί του υπολοίπου το
οποίο αποµένει στην Εταιρία µετά την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης του Έργου.
Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο, σηµειώνεται ότι στη Σύµβαση δεν προσδιορίζεται σε τι συνίστανται
αυτές οι δαπάνες και πώς προκύπτουν. Τα αναφερόµενα στον όρο 7 της Σύµβασης δεν καλύπτουν
ικανοποιητικά τη θεµατική αυτή. ∆εν διασφαλίζεται, δηλαδή, στην πραγµατικότητα αµοιβή της
Εταιρίας. Πράγµατι, όπως ρητώς συµφωνείται στον όρο 6, η Εταιρία αναλαµβάνει τον κίνδυνο να µην
επαρκούν τα έσοδα από τις χορηγίες και από τα διαφηµιστικά ανταλλάγµατα για την απόληψη της
παραπάνω αµοιβής.
• Καταγγελία
Η ΑΕΚ µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση οποτεδήποτε εάν η Εταιρία δεν εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτή ή δεν τις εκπληρώνει προσηκόντως. ∆υνατότητα
καταγγελίας της Σύµβασης από την Εταιρία δεν προβλέπεται. Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο
σηµειώνεται ότι, ισχύουν, εποµένως, σχετικώς οι γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας.
• Λοιπές διατάξεις
Για την επίλυση διαφορών από τη Σύµβαση προβλέπεται ρήτρα διαιτησίας.
• Παρατηρήσεις
Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο σχετικά µε τη σύµβαση σηµειώνονται τα εξής:
• Η Σύµβαση, χωρίς να πάσχει από άποψη νοµιµότητας, χαρακτηρίζεται από γενικότητα και έχει
χαρακτηριστικά σύµβασης πλαισίου.
• Ως προς το ζήτηµα της κάλυψης από τη Σύµβαση των παραχωρούµενων µε το από 12.09.2013
Ιδιωτικό Συµφωνητικό της Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και µε την από 30.08.2013 Σύµβαση της
Εταιρίας µε την FMH δικαιωµάτων/παροχών, που αφορούν την ΑΕΚ, παρατηρούνται τα εξής:
α) Παρά την γενικότητα της διατύπωσης του όρου 4 της Σύµβασης ως προς τις υφιστάµενες
συµβάσεις χορηγίας / διαφήµισης που καλύπτει, προκύπτει σαφώς, ότι καλύπτονται από τον όρο
αυτό και οι υφιστάµενες συµβάσεις χορηγίας / διαφήµισης της Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την
FMH.
β) Ο όρος 4 της Σύµβασης αναφέρει ότι η ΑΕΚ εκχωρεί όλα τα δικαιώµατα από τις µέχρι σήµερα
υπογραφείσες συµβάσεις χορηγιών και διαφήµισης – άρα και από τις συµβάσεις της Εταιρίας µε
τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα, υπό α) – στην Εταιρία και δεσµεύεται
εφεξής να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ των συµβάσεων αυτών και
καθορίζονται ή θα καθορισθούν από τις συµβάσεις αυτές ή τυχόν τροποποιητικές τους.
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Η διατύπωση αυτή δεν είναι ακριβής από νοµική άποψη, όσον αφορά τις υφιστάµενες συµβάσεις
χορηγίας /διαφήµισης που έχει συνάψει η Εταιρία µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και µε την FMH, διότι:
(i)
(ii)

(iii)

∆εν είναι η ΑΕΚ η οποία αποκτά δικαιώµατα από τις συµβάσεις αυτές, αλλά η Εταιρία,
όπως προαναφέρθηκε.
Η Εταιρία είναι αυτή που παραχωρεί στον ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαιώµατα και παροχές του
χορηγικού πακέτου και στην FMH τα αναφερόµενα δικαιώµατα και παροχές,
αναλαµβάνοντας παράλληλα αποκλειστικά η ίδια τις σχετικές υποχρεώσεις και την
ευθύνη για την εκπλήρωση.
Ούτε άλλωστε προκύπτουν ευθέως υποχρεώσεις της ΑΕΚ από τις συµβάσεις χορηγίας /
διαφήµισης που έχει συνάψει η Εταιρία µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH.

Στην περίπτωση, δηλαδή, και των δύο συµβάσεων της Εταιρίας (µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH)
δεν γεννιούνται ούτε απορρέουν από αυτές ούτε καθορίζονται ευθέως από αυτές συµβατικά
δικαιώµατα ή υποχρεώσεις της ΑΕΚ, η οποία δεν είναι συµβαλλόµενη.
Κατ’ ορθή ερµηνεία του όρου 4 της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 173 και 200 του Αστικού
Κώδικα, βάσει του σκοπού και της αληθούς κοινής βούλησης των µερών της από 16.12.2013
Σύµβασης, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και χωρίς προσήλωση στις λέξεις,
προκύπτει ότι η ΑΕΚ συναινεί στην κατάρτιση των ανωτέρω συµβάσεων από την Εταιρία και τις
εγκρίνει, στο µέτρο που οι συµβάσεις αυτές αφορούν δικά της δικαιώµατα και άυλα αγαθά.
Ειδικότερα:
Κύριος σκοπός της από 16.12.2013 Σύµβασης Ανάθεσης Έργου και του σχετικού όρου 4 αυτής
είναι (µεταξύ άλλων) η παροχή από την ΑΕΚ α) έγκρισης για την κατάρτιση από την Εταιρία αα) του
από 12.09.2013 Ιδιωτικού Συµφωνητικού µεταξύ της Εταιρίας και του ΟΠΑΠ Α.Ε. και ββ) της από
30.08.2013 Σύµβασης Χορηγίας µε την FMH, αντίστοιχα, κατά το µέρος που οι συµβάσεις αυτές
αφορούν την παραχώρηση δικαιωµάτων της ΑΕΚ, και αποδοχή του περιεχοµένου τους, στο µέτρο
που αφορά την ΑΕΚ, καθώς και της υποχρέωσης εκπλήρωσης των αναλαµβανόµενων από την
Εταιρία έναντι του ΟΠΑΠ Α.Ε. και της FMH υποχρεώσεων, στο µέτρο που η εκπλήρωση αυτή
εξαρτάται από την ΑΕΚ.
• Με τη Σύµβαση αυτή επιβεβαιώνεται κατ’ ουσία από την ερασιτεχνική ΑΕΚ ότι η Εταιρία
νοµίµως (µε τη συναίνεση της ΑΕΚ) έχει παραχωρήσει στον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH τα
περιγραφόµενα κατά περίπτωση δικαιώµατα/παροχές στο πλαίσιο των οικείων συµβάσεων, στις
περιπτώσεις βεβαίως που πρόκειται για δικαιώµατα ανήκοντα στην ΑΕΚ.
Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι
α) Στο πλαίσιο της από 30.08.2013 σύµβασης χορηγίας της Εταιρίας µε την Forthnet (FMH), η
Εταιρία δηλώνει, µεταξύ άλλων, ότι έχει εξασφαλίσει από την ΑΕΚ και, κατά τούτο, νοµίµως έχει
παράσχει άδεια στην FMH να προβαίνει η τελευταία σε οποιαδήποτε χρήση των επίσηµων
ονοµάτων, εµβληµάτων, λογοτύπων, διακριτικών τίτλων ή κατοχυρωµένων εµπορικών σηµάτων
της οµάδας ποδοσφαίρου ανδρών της ΑΕΚ, εφόσον η χρήση αυτή συνδέεται µε την προώθηση
των καναλιών εκείνων της FMH, διαµέσου των οποίων αναµεταδίδονται/µεταδίδονται οι αγώνες.
β) Για τις ανάγκες του από 12.09.2013 Ιδιωτικού Συµφωνητικού της Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε.
και στο πλαίσιο αυτού, περιλαµβάνεται στο χορηγικό πακέτο – το οποίο η Εταιρία έχει
υποσχεθεί στον ΟΠΑΠ Α.Ε. ότι θα του παράσχει η ΑΕΚ, και, κατ’ ουσίαν, έχει παρασχεθεί στον
ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο αυτού του Ιδιωτικού Συµφωνητικού, µε την τεκµαιρόµενη συναίνεση της
ΑΕΚ –, µεταξύ άλλων, η χρήση από τον ΟΠΑΠ Α.Ε. άυλων δικαιωµάτων (σήµατος, λογοτύπου
κλπ) του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ. Τα δικαιώµατα αυτά έχει παραχωρήσει («εκχωρεί»
κατά τη σχετική διατύπωση του όρου 4 της Σύµβασης) η ΑΕΚ, µέσω της Εταιρίας, στον ΟΠΑΠ
Α.Ε.
Ως εκ τούτου, η Εταιρία µε τη συναίνεση της δικαιούχου ΑΕΚ έχει παραχωρήσει στην FMH και
στον ΟΠΑΠ Α.Ε. τα παραπάνω άυλα δικαιώµατα της ΑΕΚ δυνάµει των σχετικών συµβάσεων
που έχει συνάψει µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH, αναλαµβάνοντας σχετικές υποχρεώσεις. Ως
προς την έκταση της «εκχώρησης» των δικαιωµάτων αυτών στην FMH και τον ΟΠΑΠ Α.Ε.,
επισηµαίνεται ότι αυτή πρέπει να νοηθεί ως περιλαµβάνουσα καθετί που απαιτείται για τις
ανάγκες των προκείµενων και καλυπτόµενων από τη Σύµβαση συµβάσεων χορηγίας της
Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH.
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Σχετικά µε την προαναφερόµενη σύµβαση βλέπε και τον παράγοντα κινδύνου 2.3.2 «Κίνδυνοι που
σχετίζονται µε την οµαλή εκπλήρωση των όρων των συµβάσεων που συνάπτει η Εταιρία µε τρίτους,
στο πλαίσιο των συµβάσεων µε την ΑΕΚ» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
3.4.3.2

Η από 18.11.2013 «Σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης και
Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια» (η «Σύµβαση») µεταξύ της Εταιρίας και του
αθλητικού
σωµατείου
µε
την
επωνυµία
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (η «ΑΕΚ»)

• Αντικείµενο: Με τη Σύµβαση συµφωνείται η ανέγερση σε έκταση 29.885 τ.µ. περίπου στο ∆ήµο Ν.
Φιλαδέλφειας, νοµής και κατοχής της ΑΕΚ, ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου / ποδοσφαιρικού
γηπέδου 30.000-35.000 θέσεων που θα στεγάσει την ιστορική έδρα της ΑΕΚ και θα αποτελείται από
αµιγώς αθλητικές χρήσεις και συµπληρωµατικές αυτών (όπως αίθουσες εξυπηρέτησης τύπου,
εντευκτήρια, χώρους εστίασης χωρίς άλλες εµπορικές χρήσεις εκτός από το κατάστηµα – µπουτίκ
της ΑΕΚ) καθώς και πολιτιστικές χρήσεις µικρής κλίµακας και συµβολικού και ιστορικού χαρακτήρα
(όπως µουσείο, κουρείο, στιλβωτήριο, χαµάµ κλπ.).
Η Σύµβαση έχει ως αντικείµενο µεταξύ άλλων α) την ανάληψη υποχρέωσης από την ΑΕΚ για
παραχώρηση στην Εταιρία της χρήσης και διαχείρισης από την Εταιρία για λογαριασµό της ΑΕΚ της
έκτασης του έργου όταν αυτό επιτραπεί και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της σύµβασης και
β) τη συµφωνία ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου θα εξειδικευθούν σε νεότερη σύµβαση,
καθώς και τα ζητήµατα που αφορούν την παροχή βασικών ασφαλειών και εγγυήσεων και ρητρών για
την καλή εκτέλεση.
Η παράδοση της έκτασης του έργου και η κατάρτιση της οριστικής σύµβασης παραχώρησης θα
λάβουν χώρα µετά τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ, η οποία θα
επικυρώσει τη Σύµβαση και την οριστική σύµβαση παραχώρησης και υπό τους όρους και
προϋποθέσεις που θα αποφασισθούν τότε. Η διάρκεια της παραχώρησης συµφωνήθηκε σε 49 έτη
από την ηµεροµηνία κατάρτισης της οριστικής σύµβασης παραχώρησης.
Στη Σύµβαση γίνεται γενική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου (άρθρο 4: αθλητικές
προδιαγραφές κατηγορίας elite, χωρητικότητα 32.000 θεατών, ανάπτυξη κοίλου του γηπέδου, γενική
περιγραφή του κτηρίου του γηπέδου, στέγαστρο του γηπέδου) και αναφέρονται οι βασικές αρχές
σχεδιασµού του έργου (άρθρο 5), όπου συµφωνείται ότι το έργο θα υλοποιηθεί µε τη διαδικασία των
δηµοσίων έργων.
• Χρηµατοδότηση: Με την επιφύλαξη τυχόν χρηµατοδότησης του έργου από δηµόσιους φορείς η
χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από την Εταιρία. Η Εταιρία επίσης κατά τη διάρκεια ισχύος της
οριστικής σύµβασης παραχώρησης α) θα βαρύνεται µε τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του
έργου, τις αµοιβές προσωπικού, την κάλυψη φόρων ακίνητης περιουσίας και κάθε δαπάνη που θα
αφορά το έργο και το κτήριο, β) υποχρεούται να διασφαλίζει τις νόµιµες προϋποθέσεις και άδειες
καταλληλότητας του γηπέδου. Η Εταιρία θα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου
και µερικής ή ολικής εκµίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης των χώρων και εγκαταστάσεων του
έργου µε ή χωρίς αντάλλαγµα µε απλή προηγούµενη ενηµέρωση της ΑΕΚ.
• Καταγγελία: Η Σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί µε δήλωση των συµβαλλοµένων α) εφόσον εντός 9
µηνών και χωρίς υπαιτιότητά τους δεν εξασφαλισθεί η χρηµατοδότηση του έργου και β) για λόγους
ανωτέρας βίας συνεπεία των οποίων οι συµβαλλόµενες αδυνατούν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους για διάστηµα 6 µηνών τουλάχιστον.
• Λοιπές ∆ιατάξεις:
(α) Συµφωνείται ότι η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της οριστικής σύµβασης παραχώρησης θα
διατηρεί στο ακέραιο έναντι της ΠΑΕ, που τυχόν θα συστήσει στο µέλλον, τα δικαιώµατά της εκ της
παραχώρησης του ονόµατος και του σήµατός της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 2725/1999.
(β) Οι συµβαλλόµενες συµφώνησαν ότι θα δεσµεύουν και κάθε τρίτο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, µε
το οποίο θα συµβληθούν ή θα συνεργαστούν ή στο οποίο θα µεταβιβάσουν περαιτέρω δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις από την Σύµβαση να σεβαστεί τους όρους της οριστικής σύµβασης παραχώρησης.
Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο της Εταιρίας σηµειώνεται ότι:
(α) Από τους τίτλους, τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Νοµικού Ελεγκτή
προκύπτει ότι η ΑΕΚ έχει δικαίωµα χρήσης 26.621 τ.µ. και όχι του συνόλου της αναφερόµενης στη
Σύµβαση έκτασης του έργου.
(β) Η υπ’ αριθ. 62832/1934 απόφαση του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως αναφέρεται
σε παραχώρηση έκτασης 26.621 τ.µ. στην ΑΕΚ, ενώ το άρθρο 19 Ν. 3044/2002 αναφέρεται σε
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παραχωρούµενη κατά χρήση δηµόσια έκταση στην ΑΕΚ προς ίδρυση γυµναστηρίου (και για
εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού), χωρίς να ορίζει την επιφάνεια αυτής. η παραχωρούµενη µε το
άρθρο 19 Ν. 3044/2001 έκταση συνδέεται µε την τροποποίηση µε την ίδια διάταξη του εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας Αθηνών, στο χώρο στου γηπέδου της ΑΕΚ. Σηµειωτέον ότι οι
διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3044/2002 κρίθηκαν µε την απόφαση υπ' αριθ. 1847/2008 της
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας και τις αποφάσεις 1567 και 1568/2005 του Ε’ Τµήµατος
του Συµβουλίου της Επικρατείας, συλλήβδην αντίθετες στα άρθρα 4, 24 και 26 του Συντάγµατος.
Από τα παραπάνω δεν προκύπτει αν υφίσταται άλλη παραχώρηση πλην των αρχικών 26.621 τ.µ.
(γ) Περαιτέρω, στην υπ’ αριθ. 62832/1934 απόφαση του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και
Αντιλήψεως αναφέρεται ότι η παραχώρηση έκτασης 26.621 τ.µ. στην ΑΕΚ υπόκειται σε ανάκληση
άµα η έκταση αυτή µετά των κτισµάτων της έπαυε να εξυπηρετεί τον κοινωφελή σκοπό για τον οποίο
παραχωρήθηκε. Σύµφωνα µε την Εταιρία αν και έχει κατεδαφισθεί το γήπεδο από το έτος 2003 δεν
συντρέχουν ενδείξεις ή λόγοι ανάκλησης της παραχώρησης.
Σύµφωνα µε το πιστοποιητικό 729/20.11.2013 του Υποθηκοφύλακα Νέας Φιλαδέλφειας
εξακολουθούν να φαίνονται εγγεγραµµένες στα οικεία βιβλία, οι παρακάτω αναγκαστικές κατασχέσεις
Αναγκαστικές Κατασχέσεις
υπέρ:
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών
και Ξυλουργικών Εργασιών (ΤΕΑ∆ΞΕ)
Ταµείο Γενικών Εσόδων Αθηνών
Β' Ταµείο ΙΚΑ Αθηνών
Β' Ταµείο ΙΚΑ Αθηνών
Β' Ταµείο ΙΚΑ Αθηνών
ΙΚΑ Πατησίων
Ελληνικό ∆ηµόσιο
Ελληνικό ∆ηµόσιο
Τ.Ε.Α.Ε.∆.Ξ.Ε.
Β' Ταµείο Εσόδων ΙΚΑ Αθηνών
Β' Ταµείο Εσόδων ΙΚΑ Αθηνών
Β' Ταµείο Εσόδων ΙΚΑ Αθηνών
Β' Ταµείο Εσόδων ΙΚΑ Αθηνών
Β' Ταµείο Εσόδων ΙΚΑ Αθηνών
∆ηµόσιο Ταµείο Παγκρατίου
Β' Ταµείο ΙΚΑ Αθηνών
Γυµναστικός Σύλλογος Καρδίτσας
Επί της ως άνω υφίστανται οι εξής αναγγελίες:
∆ασκαλόπουλος Λεωνίδας
Αθλητικός Σύλλογος "ΝΗΑΡ ΗΣΤ Α.Ο. και
Γυµναστικός Σύλλογος Καρδίτσας
ΣΑΤΟ Α.Ε.
ΠΑΡΚ ΚΛΑΜΠ Ξενοδοχειακές, Τουριστικές και
Εµπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Καραµάνος Ξενοφών και ΣΑΤΟ Α.Ε.
ΠΑΡΚ ΚΛΑΜΠ Ξενοδοχειακές, Τουριστικές και
Εµπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε.
ΝΗΑΡ ΗΣΤ Μικρασιατική
ΑΠΑΛΟΥΜΙΝ ΑΒΕΕ
Αντωνιουδάκης Βασίλειος
Σιάρκας Χαράλαµπος
ΑΠΑΛΟΥΜΙΝ ΑΒΕΕ
Β' Ταµείο ΙΚΑ Αθηνών
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

Ποσό (σε €)

Ηµεροµηνία
Εγγραφής

6
11.465
253
1.231
4.443
383
902
268
25
43
1.236
601
1.468
5.582
731
194
13.498

20.05.1968
22.03.1969
07.05.1969
10.10.1969
02.06.1971
07.05.1974
25.07.1969
23.06.1971
09.07.1971
30.10.1973
28.11.1973
30.10.1974
23.02.1977
14.04.1975
03.11.1975
30.09.1983
01.03.1994

10.787

28.06.1994

44.762
2.104

10.07.1995
22.12.1995

21.583
9.098

22.12.1995
29.05.1996

21.583
62.596
10.657
161.211
14.319
26.250
1.439
13

29.07.1996
04.07.1997
30.07.1997
04.09.1997
09.10.1997
20.04.1999
06.06.1996
17.07.2008

* Τα ποσά των ανωτέρω αναγκαστικών κατασχέσεων είναι σε δραχµές, µε εξαίρεση την από 17.07.2008 αναγκαστική κατάσχεση
της ΕΥ∆ΑΠ. Για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα ανωτέρω ποσά υπολογίστηκαν σε Ευρώ µε την εξής
ισοτιµία € 1= 340,75 δρχ.

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, σηµειώνεται ότι οι ως άνω κατασχέσεις δεν επισύρουν
συνέπειες ως προς την παραχωρηθείσα έκταση στην ΑΕΚ, διότι η εν λόγω έκταση δεν µπορεί να
αποτελέσει αντικείµενο αναγκαστικής εκτέλεσης για διασφάλιση και ικανοποίηση οφειλών της ΑΕΚ
προς το δηµόσιο ή τρίτους, αφού πρόκειται για πράγµα ταχθέν για την εξυπηρέτηση ειδικού δηµοσίου
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σκοπού κατά τα αναλογικώς αναφερόµενα στην υπ΄ αριθ. 112/2006 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ (Τµήµα
Β’), ανήκον στη δηµόσια περιουσία του δηµοσίου.
Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο σχετικώς µε τα ανώτερα σηµειώνονται τα ακόλουθα:
• Στην ΑΕΚ είχε παραχωρηθεί µε απόφαση του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντίληψης, η
οικοπεδική έκταση για ίδρυση γυµναστηρίου µε τον όρο της αποκλειστικής του χρησιµοποίησης
από αυτή και µόνο για κοινωφελή σκοπό. Η παραχωρηθείσα έκταση έχει κατ΄ άρθρο 966 ΑΚ
χαρακτήρα πράγµατος εκτός συναλλαγής, υπό την έννοια ότι επιδέχεται συναλλαγή µε
ορισµένους περιορισµούς.
• Κατηγορία των εκτός συναλλαγής πραγµάτων του άρθρου 966 ΑΚ είναι τα ειδικής χρήσης
πράγµατα, που έχουν κατασκευαστεί ή διαµορφωθεί ειδικά για την αποκλειστική εξυπηρέτηση
δηµόσιων, γενικά, σκοπών, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε τρεις κατηγορίες: α) τα µέσα
παροχικής διοίκησης (π.χ. νοσοκοµεία, δηµόσια στάδια, γυµναστήρια, πανεπιστήµια, σχολεία,
κολυµβητήρια κ.ά.), β) τα µέσα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας (π.χ. στρατόπεδα,
αεροδρόµια κ.ά.) και γ) τα µέσα στέγασης και λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών (π.χ. κτίρια,
οχήµατα, µηχανήµατα, έπιπλα κ.ά. που χρειάζονται οι δηµόσιες υπηρεσίες για την διεξαγωγή του
έργου τους).
Ο χαρακτηρισµός ως πράγµατος εκτός συναλλαγής δεν αποκλείει εξ ορισµού κάθε ιδιωτική
δικαιοπραξία, αλλά µόνο αυτές που παραβλάπτουν αµέσως ή εµµέσως την ιδιότητα του
πράγµατος, για όσο χρόνο διατηρείται η ιδιότητα αυτή, η οποία χάνεται µε την «αποκαθιέρωση»
(αν προκειµένω π.χ. µε υπουργική απόφαση ανάκλησης της παραχώρησης).
Κατά το άρθρο 175 εδ. α' ΑΚ η διάθεση ενός αντικειµένου είναι άκυρη αν ο νόµος την απαγορεύει.
Με δικαιοπρακτική διάθεση εξοµοιώνεται και αυτή που πραγµατοποιείται από το δανειστή µε
αναγκαστική κατάσχεση και πλειστηριασµό, που είναι µία ιδιόρρυθµη σύµβαση εξοµοιούµενη µε
πώληση, η οποία ενεργείται υπό το κύρος της αρχής και τελειώνεται µε την κατακύρωση (Ολ ΑΠ
1688/1983, ΑΠ 1647/2001). Εξάλλου από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 909 ΚΠολ∆
και του άρθρου 4 Ν. 3068/2002 προκύπτει ότι αντικείµενα που έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση
ειδικού δηµοσίου σκοπού εξαιρούνται της κατάσχεσης αποτελούντα δηµόσια περιουσίου του
δηµοσίου.
Εν προκειµένω το παραχωρηθέν στην ΑΕΚ ακίνητο καθιερώθηκε ως δηµόσιο πράγµα ειδικής
χρήσης, ανήκον στην πρώτη κατηγορία των εκτός συναλλαγής πραγµάτων (µέσα παροχικής
διοίκησης). Για όσο δε διάστηµα χρησιµοποιείται ή δύναται να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό για
τον οποίο ετάχθη, διατηρεί την ιδιότητά του ως "εκτός συναλλαγής” πράγµατος. Κατ’ ακολουθία
των ανωτέρω η εν λόγω έκταση, ως εκ του χαρακτήρα της ως εκτός συναλλαγής πράγµατος,
ανήκουσα στη δηµόσια περιουσία του ∆ηµοσίου, το οποίο έχει επ' αυτού τουλάχιστον διοικητική
κυριότητα, δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αναγκαστικής εκτέλεσης ούτε από τρίτους, ούτε
από το ∆ηµόσιο.
Πέραν των κατασχέσεων, υφίστανται εγγεγραµµένες υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών και
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Υποθήκες - Προσηµειώσεις
υπέρ:
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων*
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων*
Τράπεζα Πίστεως Α.Ε.**
«Λεωνίδας Αυδής - Ανώνυµη Τεχνική Τουριστική και Βιοµηχανική
Εταιρία»*
ΑΛΤΕ Α.Ε.*

Ποσό (σε €)
3.228
6.456
17.608

Ηµεροµηνία
Εγγραφής
21.12.1962
11.09.1964
31.10.1973

46.336
617.756

26.03.1984
17.01.2011

* Υποθήκη.
** Προσηµείωση.
Τα ποσά των ανωτέρω υποθηκών – προσηµειώσεων είναι σε δραχµές, µε εξαίρεση την από 17.01.2011 υποθήκη της ΑΛΤΕ
Α.Ε. Για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα ανωτέρω ποσά υπολογίστηκαν σε Ευρώ µε την εξής ισοτιµία €
1= 340,75 δρχ.

Αντίστοιχα µε τις κατασχέσεις και οι προσηµειώσεις και υποθήκες δεν παράγουν αποτελέσµατα και
δεν επισύρουν δυσµενείς συνέπειες ως προς την παραχωρηθείσα έκταση στην ΑΕΚ, διότι η εν λόγω
έκταση δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αναγκαστικής εκτέλεσης για διασφάλιση και
ικανοποίηση οφειλών της ΑΕΚ προς το δηµόσιο ή τρίτους.
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Σχετικά µε την ανωτέρω σύµβαση, στην έκθεση του Νοµικού Ελέγχου σηµειώνονται τα εξής:
 Η Σύµβαση έχει χαρακτήρα συµφωνητικού προθέσεων στα περισσότερα σηµεία της
συµφωνίας. Εξάλλου, η οριστική συµφωνία παραχώρησης και η παράδοση της έκτασης
όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο (κατασκευή γηπέδου) τελεί υπό την αίρεση της λήψης
σύµφωνης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ, καθώς και από τη λήψη της
απαραίτητης για την κατασκευή οικοδοµικής αδείας. Πρόκειται για γεγονότα µελλοντικά και,
σε ορισµένο βαθµό, αβέβαια, για τη συνδροµή των οποίων µπορεί να απαιτηθεί ουσιώδης
µεταβολή και των έως σήµερα συµφωνηθέντων. Από το καταστατικό της ΑΕΚ δεν προκύπτει
ότι η λήψη απόφασης για την παραχώρηση της έκτασης στην οποία θα κατασκευασθεί το
έργο εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Παρά ταύτα, τούτο προβλέπεται
από τη σύµβαση παραχώρησης. Στη Σύµβαση δεν ορίζεται συγκεκριµένος χρόνος έναρξης
ανέγερσης και ολοκλήρωσης γηπέδων ή του συνόλου του έργου.
 Στη Σύµβαση αναφέρεται ότι το έργο θα υλοποιηθεί µε τη διαδικασία των δηµοσίων έργων.
Σύµφωνα µε την Εταιρία η διαδικασία των δηµοσίων έργων θα εφαρµοστεί στο µέρος του
έργου που αναµένεται ότι θα χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, µε ποσό € 20
εκατ. περίπου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Η χρηµατοδότηση αυτή εκτιµάται από την
η
Εταιρία ότι θα διατεθεί και θα χρησιµοποιηθεί στη 2 Φάση του έργου. Επισηµαίνεται ότι µε
την υπ’ αριθ 304/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής,
εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας του έτους 2014, στον οποίο προβλέπεται
σχετικό κονδύλι ύψους € 20 εκατ. για την κατασκευή του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.
Από την απόφαση δεν προκύπτει ο δικαιούχος του ποσού. ∆εν ορίζονται συγκεκριµένες
πρόσοδοι της Εταιρίας ή της ΑΕΚ από τη σύµβαση παραχώρησης (π.χ. µε βάση τα έσοδα
από τα εισιτήρια της ΠΑΕ), ούτε διασφαλίζεται η χρήση του έργου από τη µέλλουσα να
συσταθεί ΠΑΕ. Προβλέπεται γενικά ότι η Εταιρία θα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα
εκµετάλλευσης του έργου αλλά και ότι η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της οριστικής
σύµβασης παραχώρησης θα διατηρεί στο ακέραιο έναντι της ΠΑΕ, που τυχόν θα συστήσει
στο µέλλον, τα δικαιώµατά της εκ της παραχώρησης του ονόµατος και του σήµατός της,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 2725/1999. Επισηµαίνεται ότι τα άρθρα 56 και 67 Ν.
2725/1999 που ρυθµίζουν συναφή θέµατα ορίζουν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
− Ότι η αθλητική ανώνυµη εταιρία, που έχει µισθώσει οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση,
έχει το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης των πάσης φύσεως διαφηµιστικών
χώρων αυτής στη διάρκεια των επίσηµων ή φιλικών αγώνων της εφόσον θεωρείται,
σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς, γηπεδούχος.
− Ότι η ως άνω εκµετάλλευση των διαφηµιστικών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων
περιλαµβάνει όλους τους χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους
τηλεθεατές, σε περιπτώσεις τηλεοπτικών µεταδόσεων των αγώνων. Για την
παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των διαφηµιστικών χώρων και τους
όρους αυτής απαιτείται συµφωνία του ιδιοκτήτη ή εκµισθωτή κατά περίπτωση της
αθλητικής εγκατάστασης, της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυµης εταιρίας ή του
σωµατείου και του φυσικού ή νοµικού προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση.
− Ότι η µισθώτρια εταιρία οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκµισθωτή κατά
περίπτωση του γυµναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης ποσοστό 15% του
συνολικού τιµήµατος της οικείας σύµβασης.
− Ότι συµβάσεις παραχώρησης σε τρίτους, από τον ιδιοκτήτη ή τον εκµισθωτή, κατά
περίπτωση, της αθλητικής εγκατάστασης, των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης
διαφηµιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων της µισθώτριας δεν έχουν
εφαρµογή ως προς τους αγώνες αυτούς.
− Ότι επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µεταξύ Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρίας
(Π.Α.Ε.) που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία επαγγελµατικού πρωταθλήµατος και
ιδιοκτήτη σωµατειακών αθλητικών εγκαταστάσεων, µε την οποία µπορεί να
παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου, υπό τον όρο της
ανάληψης από την µισθώτρια Π.Α.Ε όλων των δαπανών συντήρησης του χλοοτάπητα.
− Ότι Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρίες (Π.Α.Ε.), που αγωνίζονται στην ανώτατη
κατηγορία του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος και χρησιµοποιούν σωµατειακές
αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουν το δικαίωµα προνοµιακά να συνάπτουν σύµβαση
µίσθωσης µε τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω εγκαταστάσεων σε ελεύθερους και µη
προοριζόµενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο
πάνω εγκαταστάσεις, µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση των χώρων αυτών.
− Ότι το ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωµατείο υποχρεούται να παραχωρεί σε αυτήν, στην
περίπτωση που το ζητήσει, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των
αναγκών συµµετοχής της οµάδας της σε επίσηµες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και
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όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιµασίας των αθλητών της έναντι
ανταλλάγµατος.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εκ του νόµου εισάγεται πλήθος περιορισµών ως προς τη
δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση
µίσθωσής τους από αθλητική ανώνυµη εταιρία, ότι εφόσον ιδρύσει ΠΑΕ η ΑΕΚ, η ΠΑΕ θα
έχει δικαίωµα (αλλά όχι υποχρέωση) µίσθωσης και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων
και των περί αυτών χώρων για εµπορική εκµετάλλευση καθώς και ότι η ΑΕΚ θα έχει
δικαίωµα να εισπράττει απευθείας συγκεκριµένα ποσά από την εκµετάλλευση των αθλητικών
εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω όµως δεν δηµιουργούν οποιοδήποτε ζήτηµα ως προς την
ανέγερση του γηπέδου αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ρυθµιστούν οι σχετικές
λεπτοµέρειες στην οριστική σύµβαση παραχώρησης.

Επισηµαίνεται ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έχει
προωθηθεί σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης αρκετών από τα θέµατα που αφορούν την κατασκευή νέου
γηπέδου της ΑΕΚ το οποίο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, λήγουσα στις 28 Φεβρουαρίου 2014.
Ωστόσο, το Σχέδιο Ρύθµισης δεν έχει κανονιστική ισχύ, δεν διασφαλίζεται ότι θα γίνει νόµος του
κράτους ή ότι αυτό θα συµβεί χωρίς ουσιώδη µεταβολή του υφιστάµενου περιεχοµένου του.
Σχετικά µε την προαναφερόµενη σύµβαση βλέπε και τους παράγοντες κινδύνου 2.2.1 «Στην από
18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης και Πολιτισµού Αγία Σοφία
Νέα Φιλαδέλφεια µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ δεν ορίζονται συγκεκριµένες πρόσοδοι της
Εταιρίας », 2.3.1 «Η από 18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης
και Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ, και η παραχωρούµενη
έκταση, βασίζονται/υπόκεινται σε µελλοντικά και, σε ορισµένο βαθµό, αβέβαια γεγονότα» και 2.3.2
«Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την οµαλή εκπλήρωση των όρων των συµβάσεων που συνάπτει η
Εταιρία µε τρίτους, στο πλαίσιο των συµβάσεων µε την ΑΕΚ» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
3.4.3.3

Το από 12.09.2013 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την
επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ
Α.Ε.»)

• Αντικείµενο: Η Εταιρία εξασφαλίζει έναντι αµοιβής στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαιώµατα και παροχές που
θα χορηγηθούν µέσω του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ (το «χορηγικό πακέτο»).
Τα δικαιώµατα και οι αντιπαροχές που περιλαµβάνονται στο χορηγικό πακέτο, µεταξύ άλλων,
αφορούν:
•

•
•

•
•
•

•
•

Χρήση συµβόλων και τίτλων της ΑΕΚ για επικοινωνιακές ανάγκες του ΟΠΑΠ Α.Ε. κατόπιν
έγγραφης έγκρισης της Εταιρίας, και ειδικότερα χρήση της φράσης «PLATINUM Χορηγός»
του ποδοσφαιρικού σήµατος της ΑΕΚ, χρήση του σήµατος του ποδοσφαιρικού τµήµατος της
ΑΕΚ, χρήση της οµαδικής φωτογραφίας του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ.
Πρόγραµµα αξιοποίησης αθλητικού ιµατισµού, ήτοι παρουσία λογοτύπου του ΟΠΑΠ Α.Ε.
στον αθλητικό ιµατισµό της ΑΕΚ.
∆υνατότητα του ΟΠΑΠ Α.Ε. για αποστολή µέσω του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ
ενηµερωτικών e-mails, Bulk SMS ή/και φυλλαδίων προς την βάση δεδοµένων της ΑΕΚ για
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε δικά του έξοδα.
∆ικαιώµατα εικόνας των παικτών (image rights) της ΑΕΚ κατόπιν έγγραφης έγκρισης του
ποδοσφαιρικού της τµήµατος.
∆ικαιώµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του ΟΠΑΠ Α.Ε. σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές
εκδηλώσεις της Εταιρίας.
∆ικαιώµατα µε απόλυτη προτεραιότητα επιλογής σχετικά µε την παρουσία του λογοτύπου
του ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη διάρκεια όλων των εντός έδρας αγώνων σε LED ή ad-time ή σε
σταθερές διαφηµιστικές πινακίδες ή σε διάφορα σηµεία του αγωνιστικού χώρου (π.χ. πάνελ
χορηγών, κτλ.), στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΑΕΚ (µέσω banners, κτλ.), στο διαφηµιστικό
και ενηµερωτικό υλικό (εφαρµογές για iPhone & Android, blogs, κτλ.) και τα έντυπα µέσα
(match program, κτλ.) της ΑΕΚ, σε εφηµερίδες επιλογής της Εταιρίας και στις όψεις των
εισιτηρίων και των προσκλήσεων.
∆ικαιώµατα αξιοποίησης των οπτικοακουστικών υποδοµών του σταδίου ΟΑΚΑ, για την
προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών του ΟΠΑΠ Α.Ε. (matrix, scroll bar, κτλ.).
Παραχώρηση κατά προτεραιότητα επιχειρηµατικών προνοµίων προς τον ΟΠΑΠ Α.Ε. (πχ.
προωθητικές ενέργειες, φιλοξενία σε σουίτα, δωρεάν εισιτήρια, κτλ.), προτεραιότητα στην
ανάπτυξη co-branded προϊόντων και υπηρεσιών για την προώθηση και την παροχή
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•

αποκλειστικών προνοµίων προς τους φιλάθλους της οµάδας, give aways, πρόσκληση και
παρουσία µελών του ποδοσφαιρικού τµήµατος σε εταιρικές ή/και κοινωνικές εκδηλώσεις,
διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου κτλ.
Μετονοµασία του προπονητικού κέντρου του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ στα Σπάτα
σε «Προπονητικό Κέντρο ΟΠΑΠ» έως 30.09.2015 και παρουσία του λογότυπου του ΟΠΑΠ
σε διάφορα σηµεία του.

• Αµοιβή: Ως αµοιβή για την εξασφάλιση του ως άνω χορηγικού πακέτου δικαιωµάτων και παροχών
ο ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταβάλλει στην Εταιρία το ποσό των € 600.000 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα
καταβληθεί τµηµατικά σε τρεις δόσεις των € 200.000, € 300.000 και € 100.000 αντιστοίχως.
Πέραν του ως άνω ποσού ο ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία τα ακόλουθα ποσά,
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίτευξη των παρακάτω στόχων:
α) µε την παράδοση ολοκληρωµένης βάσης δεδοµένων που τηρεί το ποδοσφαιρικό τµήµα της ΑΕΚ
µε δικαίωµα χρήσης και επεξεργασίας από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και για το διάστηµα µετά τη λήξη της
σύµβασης και συγκεκριµένα για τρία (3) χρόνια, το ποσό των € 140.000, σε δύο ισόποσες δόσεις,
β) µε την παράδοση της µέτρησης της χορηγικής αξίας µέσω της αθλητικής δραστηριότητας του
ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ, το ποσό των € 120.000 σε δυο ισόποσες δόσεις,
γ) το ποσό των € 80.000 στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου στην περίπτωση που στο σύνολο των
εντός έδρας αγώνων του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ η πληρότητα του γηπέδου σε φιλάθλους
ξεπέρασε συνολικά τις 60.000.
Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταβάλει στην Εταιρία το ποσό των € 500.000 πλέον ΦΠΑ σε δύο
ισόποσες δόσεις για την εξασφάλιση της µετονοµασίας του προπονητικού κέντρου Σπάτων σε
«Προπονητικό Κέντρο ΟΠΑΠ» µέχρι την 30.09.2015 και µε την εξασφάλιση πλήρους πακέτου
χορηγικών δικαιωµάτων σε αυτό και το ποσό των € 500.000 πλέον ΦΠΑ σε δύο ισόποσες δόσεις για
την εκτέλεση του σχεδίου αναβάθµισης του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα.
• ∆ιάρκεια: Η διάρκεια Σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και αφορά στην αγωνιστική περίοδο 20132014. Η ισχύ της Σύµβασης αρχίζει µε την υπογραφής αυτής, λήγουσα στο τέλος της αγωνιστικής
περιόδου 2013-2014. Όσον αφορά στο σκέλος των αντιπαροχών του προπονητικού κέντρου στα
Σπάτα, η Σύµβαση έχει ισχύ δύο (2) ετών, λήγουσα την 30 Σεπτεµβρίου 2015.
• Εγγυητικές δηλώσεις: Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης η Εταιρία θα εξασφαλίσει ότι το
ποδοσφαιρικό τµήµα της ΑΕΚ, καθώς και η ίδια η Εταιρία, δεν θα συνάψει σύµβαση συνεργασίας,
για την οποιαδήποτε προβολή ή/και διαφήµιση, φυσικού ή/και νοµικού προσώπου, α) που διεξάγει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο παιχνίδια στοιχήµατος ή που διεξάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανταγωνιστικά
προϊόντα προς τα προϊόντα του ΟΠΑΠ Α.Ε.,
β) που διεξάγει ή παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο προϊόντα ή υπηρεσίες που δύνανται να
χαρακτηρισθούν ως ανήκοντα στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών για τα οποία ο ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει
σχετικό δικαίωµα εκµετάλλευσης σήµερα ή θα έχει στο µέλλον.
Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ ή/και εκ της Εταιρίας
των ως άνω προβλέψεων, η Σύµβαση θα θεωρείται καταγγελθείσα σε βάρος της Εταιρίας και η
Εταιρία θα οφείλει να καταβάλλει στον ΟΠΑΠ Α.Ε. ως ποινική ρήτρα το ποσό των € 400.000.
• Καταγγελία: Ο ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα µε µονοµερή έγγραφη δήλωσή του προς την
Εταιρία να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως τη Σύµβαση στις περιπτώσεις που περιγράφονται στη
Σύµβαση και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
α) την παράβαση της υποχρέωσης εµφάνισης του λογοτύπου του ΟΠΑΠ Α.Ε. στην εµπρόσθια όψη
των επίσηµων εµφανίσεων (αγωνιστική φανέλα) της Οµάδας, οπότε θα καταβάλλεται παράλληλα και
ποινική ρήτρα ίση µε € 400.000.
β) την παράβαση της πρόβλεψης για µετονοµασία του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα για δύο
έτη. Η ίδια ως άνω ποινική ρήτρα € 400.000 θα καταβάλλεται και σε αυτή την περίπτωση.
γ) την περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης µελών του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ ή φυσικών
προσώπων που συνδέονται µε αυτό για τα αδικήµατα του άρθρου 17 (ακεραιότητα αγώνων και
διοργανώσεων) ή/και 21Β του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (προκαθορισµός αποτελέσµατος
αγώνα).
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• Λοιπές ∆ιατάξεις:
(α) H Σύµβαση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ρήτρες αποτροπής βίας, διαφάνειας και αποτροπής
φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ). Ειδικότερα, προβλέπεται ρήτρα αναστολής πληρωµών επόµενων
δόσεων και ποινική ρήτρα σε περίπτωση που απαγγελθεί κατηγορία ή επιβληθεί τελεσιδίκως
πειθαρχική ποινή σε βάρος µελών του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ για λόγους βίας βάσει του
Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, αντιστοίχως, ενώ προβλέπεται και ποινική ρήτρα µεταξύ € 25.000 και
€ 50.000 ανά παράβαση σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ για
φαρµακοδιέγερση (ντόπινγκ).
(β) Η Εταιρία µπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα το οικονοµικό αντάλλαγµα για δανειοδοτικούς
σκοπούς.
Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο σηµειώνεται ότι από την από 16.12.2013 Σύµβαση Ανάθεσης Έργου
µεταξύ της ΑΕΚ και της Εταιρίας (βλέπε ενότητα 3.4.3.1 «Η από 16.12.2013 Σύµβαση Ανάθεσης
Έργου µεταξύ της Εταιρίας και του Αθλητικού Σωµατείου µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ή «ΑΕΚ»)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου), συνάγεται
ερµηνευτικά ότι η ΑΕΚ συναινεί, µεταξύ άλλων, και στην κατάρτιση της Σύµβασης της Εταιρίας µε τον
ΟΠΑΠ Α.Ε. και την εγκρίνει, στο µέτρο που αφορά δικά της δικαιώµατα και άυλα αγαθά, ενώ
παράλληλα δεσµεύεται εφεξής να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν, µεταξύ άλλων,
και εκ της σύµβασης της Εταιρίας µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. και καθορίζονται σε αυτή ή θα καθορισθούν σε
τυχόν τροποποιητικές της.
Η από 30.08.2013 Σύµβαση ∆ιαφηµιστικών Αντιπαροχών-Χορηγίας µεταξύ της
Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («FMH»)
• Αντικείµενο: Η Εταιρία αναλαµβάνει έναντι αµοιβής/χορηγίας τη διαφηµιστική προβολή της FMH
και των προϊόντων/υπηρεσιών της στα πλαίσια διεξαγωγής του πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου
ανδρών της Football League 2 [Γ' Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία], στους εντός έδρας αγώνες της
οµάδας ποδοσφαίρου ανδρών της ΑΕΚ (η «Οµάδα») για την Αγωνιστική Περίοδο 2013-2014.
3.4.3.4

Στα µεταβιβαζόµενα µε τη Σύµβαση δικαιώµατα αντιστοιχεί ιδίως η υποχρέωση, την οποία
αναλαµβάνει η Εταιρία, να προβάλει τα προϊόντα/υπηρεσίες/επίσηµα κατοχυρωµένα διακριτικά
γνωρίσµατα, λογότυπα και σήµατα της FMH, που αφορούν συνδροµητικές ραδιοτηλεοπτικές
υπηρεσίες µε τους καθοριζόµενους στη Σύµβαση Χορηγίας τρόπους (σε διαφηµιστικές πινακίδες,
διαφηµιστικά «σεντόνια» στο χώρο του γηπέδου, σε γιγαντοοθόνες (matrix) του γηπέδου κ.ά).
H Εταιρία αναλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις κάτωθι υποχρεώσεις:
i) να εξασφαλίσει από την Οµάδα ότι η τελευταία θα παραχωρεί/επιτρέπει σε εύλογο αριθµό παικτών
ή/και µελών του τεχνικού επιτελείου ή/και στελεχών της να συµµετέχουν σε εκποµπές, που θα
αφορούν τη συµµετοχή της Οµάδας στο πρωτάθληµα της Football League 2 της περιόδου 20132014
ii) να εξασφαλίζει κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης και ενηµέρωσής της από την FMH δύο φορές το
µέγιστο πριν από κάθε αγωνιστική κανονικής περιόδου και τυχόν αγωνιστική Playoff την είσοδο σε
τηλεοπτικά συνεργεία και δηµοσιογράφους της FMH στο προπονητικό κέντρο της Οµάδας
iii) να φροντίζει ώστε κατά το χρονικό διάστηµα από την ώρα που η Οµάδα αφικνείται στο γήπεδο
στο οποίο πρόκειται να τελεστεί ο εντός έδρας Αγώνας έως την ολοκλήρωση της προθέρµανσης των
οµάδων, ένας τουλάχιστον παίκτης, που δεν έχει συµπεριληφθεί στην αποστολή της Οµάδας, να
δίνει συνέντευξη σε δηµοσιογράφο της FMH
iv) στα παιχνίδια που αναµεταδίδει/µεταδίδει η FMH σύµφωνα µε την από 06.08.2013 Σύµβαση
Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Τηλεοπτικής Μετάδοσης, να εξασφαλίζει ότι ένας ή περισσότεροι από
τους παίκτες και προπονητές της Οµάδας θα δίνει συνέντευξη αποκλειστικά σε εκπροσώπους της
FMH αµέσως µετά τη λήξη του Αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου και προτού οι
παίκτες και προπονητές κατευθυνθούν προς τα αποδυτήρια του γηπέδου (διαδικασία «super flash»)
καθώς και να εξασφαλίζει ότι δύο τουλάχιστον παίκτες ή προπονητές/βοηθοί προπονητών θα δίνουν
συνεντεύξεις αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο δηµοσιογραφικό επιτελείο της FMH
στο χώρο που µεσολαβεί µεταξύ του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων του γηπέδου
(διαδικασία «flash interview»)
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v) να επιτρέπει και διευκολύνει την απρόσκοπτη εργασία των τεχνικών και δηµοσιογράφων της FMH,
που χειρίζονται την/τις τηλεοπτική/ές κάµερα/ες, η οποία αποτυπώνει τις αντιδράσεις των
προπονητών/παικτών και στελεχών των αγωνιζοµένων οµάδων, καθώς και του φιλάθλου κοινού
Τέλος, η Εταιρία υποχρεούται, µεταξύ άλλων, να εξασφαλίζει τη διάθεση δωρεάν εισιτηρίων (πχ.
είκοσι τουλάχιστον VIP εισιτηρίων κλπ) στην FMH και την παραχώρηση στην FMH τη χρήση µίας
σουίτας στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας «Σπύρος Λούης» για την αγωνιστική περίοδο 2013
– 2014.
• Αµοιβή –Χορηγία: Για τις παραχωρούµενες ως άνω διαφηµιστικές/προωθητικές παροχές η FMH
θα καταβάλει προς την Εταιρία ως αµοιβή-χορηγία το ποσό του € 1.200.000 πλέον ΦΠΑ, το οποίο
η
θα καταβληθεί σε έξι ισόποσες δόσεις ύψους € 200.000 εκάστη, στις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 31
η
η
η
η
Οκτωβρίου 2013, 30 Νοεµβρίου 2013, 31 ∆εκεµβρίου 2013, 31 Ιανουαρίου 2014, 28
η
Φεβρουάριου 2014 και 31 Μαρτίου 2014.
• ∆ιάρκεια: Η Σύµβαση καταλαµβάνει την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 και λήγει είκοσι (20)
εργάσιµες ηµέρες ύστερα από την ολοκλήρωσή της.
• Λοιπές ∆ιατάξεις:
(α) Η Σύµβαση τελεί εν ισχύ υπό τη διαλυτική αίρεση της ισχύος της από 06.08.2013 Σύµβασης
Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Τηλεοπτικής Μετάδοσης, µε την οποία η ΑΕΚ παραχώρησε στην FMH
έναντι αµοιβής τα δικαιώµατα ζωντανής αναµετάδοσης και µετάδοσης των εντός έδρας αγώνων της,
νοουµένου ότι µε τη λήξη, καταγγελία ή µε οποιονδήποτε τρόπο παύση ισχύος της τελευταίας θα
λύεται αυτοδικαίως και η Σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή η FMH δικαιούται να αναζητήσει την άµεση
επιστροφή τυχόν ήδη καταβληθέντων, αλλά µη δεδουλευµένων πληρωµών.
(β) Η Εταιρία εγγυάται και δεσµεύεται ότι α) είναι η ίδια αποκλειστικός δικαιούχος των σχετικών
προωθητικών/διαφηµιστικών δικαιωµάτων, τα οποία έχει αποκτήσει από την Οµάδα, και µεταβιβάζει
κατ’ αποκλειστικότητα στην FMH και β) ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο, το οποίο παρέχει µε οποιονδήποτε τρόπο συνδροµητικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες,
οποιαδήποτε διαφηµιστική-χορηγική-προωθητική αντιπαροχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης.
(γ) Με τη Σύµβαση η Εταιρία δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει και παρέχει την άδειά της στην FMH να
προβαίνει σε οποιαδήποτε χρήση των επισήµων ονοµάτων, εµβληµάτων, λογοτύπων, διακριτικών
τίτλων ή κατοχυρωµένων εµπορικών σηµάτων της Οµάδας, εφόσον η χρήση αυτή συνδέεται µε την
προώθηση των καναλιών εκείνων της FMH, διαµέσου των οποίων αναµεταδίδονται/µεταδίδονται οι
αγώνες.
Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο σηµειώνεται ότι από την από 16.12.2013 Σύµβαση Ανάθεσης Έργου
µεταξύ της ΑΕΚ και της Εταιρίας (βλέπε. ενότητα 3.4.3.1 «Η από 16.12.2013 Σύµβαση Ανάθεσης
Έργου µεταξύ της Εταιρίας και του Αθλητικού Σωµατείου µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ή «ΑΕΚ»)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου), συνάγεται
ερµηνευτικά ότι η ΑΕΚ συναινεί, µεταξύ άλλων, και στην κατάρτιση της Σύµβασης της Εταιρίας µε την
FMH και την εγκρίνει, στο µέτρο που αφορά δικά της δικαιώµατα και άυλα αγαθά, ενώ παράλληλα
δεσµεύεται εφεξής να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν, µεταξύ άλλων, και εκ της
σύµβασης της Εταιρίας µε την FMH και καθορίζονται σε αυτή ή θα καθορισθούν σε τυχόν
τροποποιητικές της.
3.4.3.5

Σύµβαση ∆ιαχείρισης Έργου και Συµβάσεις Ανάθεσης Μελετών

Με σύµβαση οριστικής εκχώρησης, η οποία πρόκειται να υπογραφεί µεταξύ της Εταιρίας και του
Σωµατείου µε την επωνυµία «ΑΕΚ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ», η Εταιρία θα
αναλάβει την κατασκευή, χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση του νέου γηπέδου
ποδοσφαίρου της ΑΕΚ και των συνοδών χρήσεων αυτού σε οικόπεδο περίπου 30 στρεµµάτων
ευρισκόµενο στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής µε τα παραρτήµατά του και τον περιβάλλοντα χώρο του.
Ενόψει της σκοπούµενης υπογραφής της προαναφερθείσας σύµβασης, η Εταιρία έχει συνάψει µία
σειρά συµβάσεων µε εξειδικευµένα γραφεία, τα οποία πρόκειται να εκπονήσουν τις απαιτούµενες
µελέτες για την κατασκευή του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της
Εταιρίας οι κατωτέρω αναφερόµενοι µελετητές και ο διαχειριστής του έργου δεν αποτελούν
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε τους ορισµούς του ∆ΛΠ 24. Ειδικότερα:
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3.4.3.5.1

Το από 22.11.2013 Ιδιωτικό Συµφωνητικό (η «Σύµβαση ∆ιαχείρισης Έργου»)
µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ο «∆ιαχειριστής του Έργου»)

• Αντικείµενο: Με τη Σύµβαση ο ∆ιαχειριστής του Έργου αναλαµβάνει έναντι αµοιβής: α) την τεχνική
υποστήριξη της Εταιρίας για το σχεδιασµό ανάπτυξης του νέου αθλητικού κέντρου της ΑΕΚ (το
«Έργο»), β) την υποστήριξη, παρακολούθηση και διεκπεραίωση σχετικών πολεοδοµικών και
νοµικών θεµάτων, και γ) τον συντονισµό του Έργου και την παρακολούθηση της κατασκευής του.
• Στάδια Εκτέλεσης της Σύµβασης
Το αντικείµενο της Σύµβασης θα εκτελεστεί σε τέσσερις φάσεις, ως ακολούθως:
Η πρώτη φάση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Την εισήγηση µελετητή για master plan και concept design,
Την υποστήριξη στις διαπραγµατεύσεις µε το ερασιτεχνικό σωµατείο της ΑΕΚ,
Την εισήγηση εταιρικού σχήµατος του Φορέα Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Έργου,
Την εισήγηση οµάδας µελετών Έργου,
Τη συνδροµή στη σύνταξη των συµβάσεων ανάθεσης των µελετών Έργου,
Το συντονισµό Μελετητικών Γραφείων κατά την Α’ Φάση µελετών του Έργου, και
Τη συνδροµή στην σύνταξη αρχικού επενδυτικού/επιχειρηµατικού σχεδίου ανάπτυξης και
λειτουργίας του Έργου (συµπεριλαµβανοµένης οποιαδήποτε επικαιροποίησης του σε
επόµενη φάση).

Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:
•
•
•
•

Τον συντονισµό των Μελετητικών Γραφείων κατά την εκπόνηση των Οριστικών µελετών του
Έργου,
Το Value engineering των οριστικών µελετών Έργου,
Το συντονισµό ενεργειών για έκδοση οικοδοµικών αδειών, και
Τη διερεύνηση της Ελληνικής αγοράς για τον τρόπο υλοποίησης του Έργου.

Η τρίτη φάση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Το συντονισµό Μελετητικών Γραφείων κατά την εκπόνηση µελετών εφαρµογής του Έργου,
Το Value engineering των µελετών εφαρµογής,
Το συντονισµό της διαδικασίας διαγωνισµού για ανάθεση εργολαβιών (εφόσον το Έργο γίνει
ιδιωτικό),
Την αξιολόγηση προσφορών των αναδοχών,
Τη συνδροµή για τη σύνταξη εργολαβικών συµβάσεων,
Την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου, καθώς και του κόστους και του
χρονοδιαγράµµατος της κατασκευής του Έργου, και
Τη σύνταξη πλάνου µισθώσεων εµπορικών χρήσεων.

Τέλος, η τέταρτη φάση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:
•
•

Τη συµµετοχή στη διαδικασία παράδοσης του Έργου, και
Τη συνδροµή στην οργάνωση του Grand Opening.

• Υποχρεώσεις και ευθύνη ∆ιαχειριστή του Έργου
Ο ∆ιαχειριστής του Έργου οφείλει, µεταξύ άλλων, να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη
ετοιµασία του αθλητικού κέντρου και τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έναρξη
λειτουργίας του στο χρονικό διάστηµα που έχει ορισθεί από την Εταιρία και να διορίσει
∆ιπλωµατούχο Μηχανικό ως ∆ιευθυντή Έργου για την παρακολούθηση όλων των θεµάτων που
άπτονται των µελετών ή της κατασκευής του Έργου, ο οποίος θα στελεχωθεί από οµάδα έργου, στην
οποία θα περιλαµβάνεται υπεύθυνος µηχανικός εργοταξίου.
Ο ∆ιαχειριστής του Έργου ευθύνεται µόνο για δόλο και βαριά αµέλεια κατά την εκτέλεση του Έργου
έναντι της Εταιρίας.
• Αµοιβή
Ως αµοιβή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ∆ιαχειριστή Έργου, ορίζεται το ποσό των € 1.750.000
πλέον ΦΠΑ. Το ως άνω ποσό θα καταβληθεί τµηµατικά σε µηνιαία βάση κατά την περίοδο από τον
Οκτώβριο του 2013 έως το ∆εκέµβριο του 2015, µε την έκδοση αντίστοιχου τιµολογίου παροχής
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υπηρεσιών. Ειδικότερα προβλέπεται η καταβολή δύο δόσεων ποσού € 100.000 έκαστη για τους
µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2013. Ακολούθως προβλέπονται ισόποσες µηνιαίες δόσεις €
68.000 έκαστη για τους µήνες Απρίλιο ως Νοέµβριο του 2014, µία δόση € 129.000 τον ∆εκέµβριο του
2014, ισόποσες µηνιαίες δόσεις € 68.000 για τους µήνες Ιανουάριο µέχρι Νοέµβριο του 2015 και
τελευταία δόση € 129.000 το ∆εκέµβριο του 2015. Η καταβολή των δόσεων από τον Απρίλιο του
2014 και εφεξής τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης οικοδοµικής άδειας του Έργου.
• ∆ιάρκεια
Ως διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται το διάστηµα από την υπογραφή αυτής µέχρι και την ηµεροµηνία
έναρξης της λειτουργίας του Έργου, µε δυνατότητα παράτασης µε νεότερη συµφωνία των µερών.
• Λοιπές ∆ιατάξεις
Οι αρµοδιότητες που ανατίθενται στον ∆ιαχειριστή Έργου δυνάµει της Σύµβασης δεν θα
υποκαθιστούν σε καµιά περίπτωση τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, η οποία παραµένει µόνη αρµόδια για τη
λήψη αποφάσεων.
• Παρατηρήσεις
Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο, ο τόπος και ο χρόνος καταβολής της αµοιβής του ∆ιαχειριστή του
Έργου από τον Απρίλιο του 2014 και εφεξής, τα χρονοδιαγράµµατα του Έργου, και γενικότερα η
τήρηση ή/και η καταγγελία ή/και η τροποποίηση της Σύµβασης και των όρων της εξαρτώνται από
γεγονότα τα οποία θα προσδιοριστούν στο προσεχές µέλλον, όπως η σύναψη οριστικής
παραχώρησης του οικοπέδου όπου θα πραγµατοποιηθεί το Έργο, η έκδοση και διατήρηση της
απαραίτητης οικοδοµικής άδειας, κλπ. Επίσης, η οµαλή εξέλιξη της Σύµβασης εξαρτάται και από
γεγονότα που αφορούν το σωµατείο της ΑΕΚ, το οποίο δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος.

3.4.3.5.2

Η από 25.10.2013 Σύµβαση Ανάθεσης Μελέτης µεταξύ της Εταιρίας και του
Αθανασίου Κυρατσούς του Λαζάρου (ο «Μελετητής»)

• Αντικείµενο: ο Μελετητής ανέλαβε έναντι αµοιβής:
α) την εκπόνηση αρχιτεκτονικής µελέτης για την κατασκευή του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου της
ΑΕΚ (το «Έργο») σε οικόπεδο περίπου 30 στρεµµάτων στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής,
β) την εκπόνηση αρχιτεκτονικής µελέτης των συνοδών χρήσεων του γηπέδου και των εσωτερικών
χώρων αυτού (π.χ. µελέτη µουσείου προσφύγων, µουσείου ΑΕΚ, καταστήµατος ΑΕΚ Shop,
εστιατορίων και κυλικείων, κτλ.) και
γ) τον συντονισµό όλων των λοιπών µελετών του γηπέδου (π.χ. στατικές, ηλεκτροµηχανολογικές,
κτλ.) (η «Μελέτη»).
• Χρονοδιάγραµµα: Η εκπόνηση της Μελέτης θα πραγµατοποιηθεί σε τρία στάδια: α) Πρώτο στάδιο
- προµελέτη, β) δεύτερο στάδιο - οριστική µελέτη και γ) τρίτο στάδιο - µελέτη εφαρµογής.
• Αµοιβή: Ως αµοιβή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Μελετητή, ορίζεται το ποσό των € 600.000,
πλέον ΦΠΑ, το οποίο θα καταβάλλεται τµηµατικά και σε δόσεις. Ειδικότερα, για την εκπόνηση της
αρχιτεκτονικής µελέτης, την επίβλεψη αυτής και τον συντονισµό όλων των λοιπών µελετών του
γηπέδου θα οφείλεται το ποσό των € 410.000, ενώ για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης των
συνοδών χρήσεων του γηπέδου θα οφείλεται το ποσό των € 190.000.
• ∆ιάρκεια: Ως διάρκεια της σύµβασης ορίζεται το διάστηµα από της υπογραφή αυτής µέχρι και την
ηµεροµηνία πλήρους αποπεράτωσης και ανεπιφύλακτης παραλαβής των εργασιών του Έργου από
την Εταιρία.

3.4.3.5.3

Η από 25.10.2013 Σύµβαση Ανάθεσης Μελέτης µεταξύ της Εταιρίας και του
∆ηµητρίου Οικονόµου του Γεωργίου (ο «Μελετητής»)

• Αντικείµενο: Ο Μελετητής αναλαµβάνει έναντι αµοιβής την εκπόνηση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (η «Μελέτη») για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων («ΑΕΠΟ») σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του νέου γηπέδου της
ΑΕΚ (το «Έργο») και την έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν τις χρήσεις γης, τη δυνατότητα
ύδρευσης-αποχέτευσης από την ΕΥ∆ΑΠ και την αποκοµιδή απορριµµάτων αστικού χαρακτήρα, τη
σύνταξη µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του
σχετικού φακέλου, και την παραλαβή απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
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• Χρονοδιάγραµµα: Ως χρόνος για τη σύνταξη του φακέλου ορίζεται διάστηµα σαράντα πέντε (45)
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής όλων των απαιτούµενων στοιχείων.
• Αµοιβή: Ως αµοιβή για την εκπόνηση της Μελέτης και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου ορίζεται το
ποσό των € 18.000, πλέον ΦΠΑ, παραβόλων, ανταποδοτικών τελών και τελών δηµοσίευσης, το
οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

3.4.3.5.4

Η από 25.10.2013 Σύµβαση Ανάθεσης Μελέτης µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας
µε την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε.» (η «ΑΣΠΑ
Α.Ε.»)

• Αντικείµενο: Η ΑΣΠΑ Α.Ε. αναλαµβάνει έναντι αµοιβής τη συµβουλευτική υποστήριξη στην
εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ (το «Έργο»), τη λειτουργική
αρχιτεκτονική µελέτη και τη διεκπεραίωση των αδειών.
• Χρονοδιάγραµµα: Η παροχή των υπηρεσιών της ΑΣΠΑ Α.Ε. θα πραγµατοποιηθεί στα εξής
διακεκριµένα στάδια: α) πρώτο στάδιο - προµελέτη, β) δεύτερο στάδιο - οριστική µελέτη, και γ) τρίτο
στάδιο - µελέτη εφαρµογής.
Μετά τον έλεγχο συµβατότητας των οριστικών µελετών µε την βασική αρχιτεκτονική µελέτη του
Έργου, και την σχετική έγγραφη έγκριση από την Εταιρία, η ΑΣΠΑ Α.Ε. υποχρεούται αµελλητί να
υποβάλει πλήρη φάκελο µε όλα τα σχέδια και τα τεύχη υπολογισµών των αρχιτεκτονικών µελετών,
που είναι απαραίτητα για την υποβολή τους στην αρµόδια αρχή για την έκδοση της Έγκρισης
Λειτουργικότητας του Γηπέδου και της Άδειας Λειτουργίας.
• Αµοιβή: Ως αµοιβή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΑΣΠΑ Α.Ε. ορίζεται το ποσό των € 320.000
πλέον ΦΠΑ, η οποία θα καταβληθεί τµηµατικά ανά στάδιο.
• ∆ιάρκεια: Ως διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται το διάστηµα από της υπογραφή αυτής µέχρι και την
ηµεροµηνία πλήρους αποπεράτωσης και ανεπιφύλακτης παραλαβής των εργασιών του Έργου από
την Εταιρία.

3.4.3.5.5

Η από 25.10.2013 σύµβαση ανάθεσης µελέτης µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας
µε την επωνυµία «TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» (ο «Μελετητής»)

• Αντικείµενο: Ο Μελετητής αναλαµβάνει έναντι αµοιβής την εκπόνηση µελέτης για τις
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του νέου γηπέδου της ΑΕΚ (το «Έργο») και των συνοδών
χρήσεων αυτού (συνολικά η «Μελέτη»).
• Χρονοδιάγραµµα: Η εκπόνηση της Μελέτης θα πραγµατοποιηθεί στα εξής στάδια: α) πρώτο
στάδιο - προµελέτη, β) δεύτερο στάδιο - οριστική µελέτη, και γ) τρίτο στάδιο - µελέτη εφαρµογής.
• Αµοιβή: Ως αµοιβή για την εκπόνηση και επίβλεψη της Μελέτης από τον Μελετητή, ορίζεται το
ποσό των € 260.000 πλέον € 60.000 ως αµοιβή επίβλεψης, ήτοι συνολικά το ποσό των € 320.000
πλέον ΦΠΑ, η οποία θα καταβληθεί τµηµατικά ανά στάδιο.
• ∆ιάρκεια: Ως διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται το διάστηµα από της υπογραφή αυτής µέχρι και την
ηµεροµηνία πλήρους αποπεράτωσης και ανεπιφύλακτης παραλαβής των εργασιών του Έργου από
την Εταιρία.

3.4.3.5.6

Η από 30.10.2013 σύµβαση ανάθεσης µελέτης µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας
µε την επωνυµία «Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ Μελετών Τεχνικών Έργων» (ο
«Μελετητής»)

• Αντικείµενο: Ο Μελετητής αναλαµβάνει έναντι αµοιβής την εκπόνηση της Στατικής και
Αντισεισµικής Μελέτης (η «Μελέτη») του νέου γηπέδου της Α.Ε.Κ. (το «Έργο»).
• Χρονοδιάγραµµα: Η εκπόνηση της Μελέτης θα πραγµατοποιηθεί στα εξής στάδια: α) πρώτο
στάδιο - προµελέτη, β) δεύτερο στάδιο - οριστική στατική µελέτη, φάκελος οικοδοµικής άδειας και γ)
τρίτο στάδιο - µελέτη εφαρµογής. Προϋπόθεση για την έναρξη του κάθε σταδίου αποτελεί η πλήρης
εξόφληση της αµοιβής του προηγούµενου σταδίου της Μελέτης.
• Αµοιβή: Ως αµοιβή για την εκπόνηση της Μελέτης ορίζεται το ποσό των € 565.000 πλέον ΦΠΑ, η
οποία θα καταβληθεί τµηµατικά ανά στάδιο.
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• ∆ιάρκεια: Ως διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται το διάστηµα από της υπογραφή αυτής µέχρι και την
ηµεροµηνία πλήρους αποπεράτωσης και ανεπιφύλακτης παραλαβής των εργασιών του Έργου από
την Εταιρία.

3.4.3.5.7

Η από 30.10.2013 σύµβαση ανάθεσης µελέτης µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας
µε την επωνυµία «Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ Μελετών Τεχνικών Έργων» (ο
«Μελετητής»)

• Αντικείµενο: Ο Μελετητής αναλαµβάνει έναντι αµοιβής την εκπόνηση της µελέτης του Τεχνικού
Έργου Υπογειοποίησης («ΤΕΥ» ή «Έργο») τµηµάτων των παραπλεύρων προς το νέο γήπεδο της
ΑΕΚ οδών (η «Μελέτη»). Στη Μελέτη συγκεκριµένα περιλαµβάνονται:
α) ο φέρων οργανισµός της θεµελίωσης του ΤΕΥ µε βάση την αξιολόγηση της ήδη εκπονηθείσας
Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτης στο γειτονικό οικόπεδο του γηπέδου της ΑΕΚ και
β) ο φέρων οργανισµός της ανωδοµής του ΤΕΥ.
• Χρονοδιάγραµµα: Η εκπόνηση της Μελέτης θα πραγµατοποιηθεί στα εξής στάδια: α) πρώτο
στάδιο - προµελέτη, β) δεύτερο στάδιο - οριστική στατική µελέτη, φάκελος οικοδοµικής άδειας και γ)
τρίτο στάδιο - µελέτη εφαρµογής.
• Αµοιβή: Ως αµοιβή για την εκπόνηση της Μελέτης από τον Μελετητή ορίζεται το ποσό των €
170.000 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα καταβληθεί τµηµατικά ανά στάδιο.
• ∆ιάρκεια: Ως διάρκεια της σύµβασης ορίζεται το διάστηµα από της υπογραφή αυτής µέχρι και την
ηµεροµηνία πλήρους αποπεράτωσης και ανεπιφύλακτης παραλαβής των εργασιών του Έργου από
την Εταιρία.
Σηµειώνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω συµβάσεις ανάθεσης µελετών προβλέπονται ποινικές ρήτρες σε
περίπτωση καθυστέρησης κάθε σταδίου της µελέτης.
Επίσης σε όλες τις ανωτέρω συµβάσεις ανάθεσης µελετών προβλέπεται στο πλαίσιο της ορθής και
εµπρόθεσµης τήρησης των υποχρεώσεων των µελετητών η παροχή εγγυητικών επιστολών (πχ. από
το ΤΣΜΕ∆Ε ή αναγνωρισµένης τράπεζας) για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό της συνολικής
αµοιβής του µελετητή ή η παρακράτηση από την Εταιρία ποσοστού επί του ονοµαστικού ποσού κάθε
δόσης που καταβάλει στους µελετητές. Τα ανωτέρω θα αποδίδονται στους µελετητές από την
Εταιρία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε σύµβαση.

3.5

∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες

Η ∆ιοίκηση της ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. δηλώνει ότι η Εταιρία από τη σύσταση της και µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν ενεπλάκη ούτε εµπλέκεται σε οποιαδήποτε
διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε διαδικασιών που
εκκρεµούν ή ενδέχεται να κινηθούν εναντίον της Εταιρίας και έχουν περιέλθει στη γνώση της) η οποία
µπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή/και
στην κερδοφορία της Εταιρίας.

3.6

Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρίας

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρία, κατά τις πρώτες δύο χρήσεις της (ήτοι υπερδωδεκάµηνη χρήση
από 05.09.2013 έως 31.12.2014 και χρήση 2015), θα υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραµµα που
αφορά την κατασκευή του Γηπέδου (βλέπε και ενότητες 3.4.2.2.1 «Εκτιµώµενο Χρονοδιάγραµµα
Έργου», 3.4.2.2.2 «Εκτιµώµενο Κόστος Κατασκευής» και 3.4.2.2.3 «Χρηµατοδότηση Κόστους
Κατασκευής» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). Ως εκ τούτου, για το υπόλοιπο της
υπερδωδεκάµηνης χρήσης, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δεν αναµένει ότι η Εταιρία θα παρουσιάσει
σηµαντική δραστηριότητα, µε εξαίρεση τις υφιστάµενες συµβάσεις σχετικά µε χορηγικά δικαιώµατα
και παροχές προς τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και παροχής υπηρεσιών για εκµετάλλευση δικαιωµάτων προβολής
προς τη Forthnet Α.Ε. (βλέπε και ενότητες 3.4.3.3 «Το από 12.09.2013 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ
της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
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ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)» και 3.4.3.4 «Η από 30.08.2013 Σύµβαση ∆ιαφηµιστικών
Αντιπαροχών-Χορηγίας µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία «FORTHNET
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («FMH»)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Συνεπεία των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι κατά τη χρήση 2014 (υπερδωδεκάµηνη χρήση 05.09.2013 –
31.12.2014) και τη χρήση 2015, η Εταιρία δεν αναµένεται να έχει σηµαντικά καθαρά έσοδα και κατ’
επέκταση καθαρά κέρδη προς διανοµή τουλάχιστον µέχρι και τη χρήση 2015. Σύµφωνα µε την
Εταιρία και την από 16.12.2013 σύµβαση µε την ΑΕΚ (βλέπε 3.4.3.1 «Η από 16.12.2013 Σύµβαση
Ανάθεσης Έργου µεταξύ της Εταιρίας και του Αθλητικού Σωµατείου µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ή «ΑΕΚ»)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου), τα έσοδα
της Εταιρίας από τις συµβάσεις της µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH θα αποδίδονται στην ΑΕΚ,
παρακρατώντας ποσοστό 2% για την κάλυψη των διαχειριστικών της δαπανών.
Κατά την κατασκευαστική περίοδο η Εταιρία εκτιµά ότι δε θα απασχολήσει προσωπικό. Σύµφωνα µε
τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014 (υπερδωδεκάµηνη χρήση 05.09.2013 – 31.12.2014) η
Εταιρία δεν θα έχει σηµαντικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης.
Το σύνολο των ταµειακών εκροών που αφορούν την ανέγερση του Γηπέδου, για την περίοδο του
2014, αναµένεται να διαµορφωθεί σε € 21,12 εκατ. (µε ΦΠΑ), ενώ το κόστος κατασκευής του
Γηπέδου για την προαναφερόµενη περίοδο αναµένεται να ανέλθει σε € 22,23 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ).
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας το εν λόγω ποσό εκτιµάται ότι θα καλυφθεί από τα κεφάλαια
που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (για µεγαλύτερη ανάλυση
βλέπε ενότητα 3.4.2.2 «Τρέχουσες και Μελλοντικές Επενδύσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου).
Σηµειώνεται ότι τα ποσά που αφορούν αµοιβές για µελέτες καθώς και το κόστος κατασκευής του
Γηπέδου µέχρι και την ολοκλήρωση κατασκευής του θα εγγράφονται στο λογαριασµό
«Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» των «Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων» του Ενεργητικού της
Εταιρίας. Τα εν λόγω ποσά θα µεταφερθούν στους οικείους λογαριασµούς των ενσώµατων παγίων
µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του Γηπέδου και θα αποσβένονται σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους από την κείµενη νοµοθεσία συντελεστές απόσβεσης.
Επιπροσθέτως, κατά την περίοδο 30.11.2013 και µέχρι την 25.02.2014, η Εταιρία έχει δώσει
προκαταβολές ποσού € 60.000 για µελλοντική αγορά οικοπέδου παρακείµενου στο χώρο όπου θα
ανεγερθεί το Γήπεδο.

3.7

Οργανωτική ∆ιάρθρωση Οµίλου

Κατά την 30.11.2013 και την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, η Εταιρία δεν
αποτελούσε τµήµα οµίλου και δεν κατείχε συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς ή/και άλλες εταιρίες.

3.8

Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισµός

Κατά την 30.11.2013 και την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, σύµφωνα µε τη
διοίκηση της Εταιρίας, η Εταιρία δεν κατείχε ενσώµατα πάγια (πχ. ακίνητα, µηχανολογικός
εξοπλισµός κ.λπ.).

3.8.1

Μισθωµένα Ακίνητα

Η Εταιρία έχει µισθώσει δυνάµει του από 21.08.2013, συµφωνητικού µίσθωσης, τµήµα του κτιρίου
που βρίσκεται επί της οδού Αργοστολίου αρ. 15 στην Αθήνα και συγκεκριµένα ένα γραφείο στον α’
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υπέρ το ισόγειο όροφο εµβαδού 15 τ.µ., όπου έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα γραφεία της
Εταιρίας. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται διετής, λήγουσα την 31.07.2015.

3.8.2

Πληροφορίες για
ακινητοποίηση

κάθε

υφιστάµενη

ή

σχεδιαζόµενη

σηµαντική

ενσώµατη

Σχετικά µε την ανέγερση του Γηπέδου βλέπε ενότητες 3.4.2.2.1 «Εκτιµώµενο Χρονοδιάγραµµα
Έργου», 3.4.2.2.2 «Εκτιµώµενο Κόστος Κατασκευής» και 3.4.2.2.3 «Χρηµατοδότηση Κόστους
Κατασκευής» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.8.3

Εγγυήσεις και Εµπράγµατα Βάρη

Η Εταιρία δεν έχει ακίνητη περιουσία η οποία θα µπορούσε να βαρύνεται µε εµπράγµατα βάρη, ούτε
έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις από την Εταιρία.

3.8.4

Εµπορικά Σήµατα

Η Εταιρία δεν έχει κατοχυρώσει νοµικά κάποιο σήµα. Σύµφωνα µε τη διοίκηση της Εταιρίας έχουν
ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση του «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924» ως σήµατος
της Εταιρίας.
Σύµφωνα µε το Νοµικό Έλεγχο σηµειώνεται ότι η Εταιρία δεν κατέχει σήµατα ή άλλα δικαιώµατα
βιοµηχανικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας µε τις ακόλουθες επιφυλάξεις και διευκρινίσεις:
 Στο πλαίσιο της από 16.12.2013 σύµβασης (βλέπε και ενότητα 3.4.3.1 «Η από 16.12.2013
Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µεταξύ της Εταιρίας και του Αθλητικού Σωµατείου µε την επωνυµία
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (ή «ΑΕΚ») του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου) της Εταιρίας µε την Ερασιτεχνική ΑΕΚ, η ερασιτεχνική ΑΕΚ έχει εκχωρήσει στην Εταιρία
– µεταξύ άλλων – για τις ανάγκες των συµβάσεων χορηγίας / διαφήµισης που έχει συνάψει η
Εταιρία µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και τη Forthnet Α.Ε. (η «FMH») «τα δικαιώµατα που απορρέουν από
τις συµβάσεις αυτές». ∆εν πρόκειται, εν προκειµένω, για εκχώρηση στην Εταιρία των άυλων
αγαθών (σηµάτων και δικαιωµάτων) που περιγράφονται στις συµβάσεις της Εταιρίας µε τον
ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH, ως προς τα οποία η Εταιρία έχει παράσχει στον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την
FMH, κατά περίπτωση, άδεια χρήσεως σύµφωνα µε τους όρους και για τις ανάγκες της
εκπλήρωσης των σχετικών συµβάσεων. Στην πραγµατικότητα, παραχωρείται από την
ερασιτεχνική ΑΕΚ στην Εταιρία το δικαίωµα να παραχωρήσει δικαιώµατα χρήσης άυλων αγαθών
της ΑΕΚ στον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH, προς χρήση εντός των ορίων των υφιστάµενων
συµβάσεων της Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και την FMH. Για τον κίνδυνο ανατροπής των
συµφωνηθέντων στην σύµβαση της Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ της 12.09.2013, σε περίπτωση
ίδρυσης µελλοντικής ΠΑΕ βλέπε 2.3 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ΑΕΚ» του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
 Με την ίδια (από 16.12.2013) σύµβαση παραχωρείται γενικότερα, και για το µέλλον, από την ΑΕΚ
το δικαίωµα στην Εταιρία να διαπραγµατευτεί και να παραχωρήσει σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο δικαιώµατα χρήσης άυλων αγαθών της ΑΕΚ, αντί χορηγιών και αµοιβών, δικαιούµενη
(η Εταιρία) να εισπράττει τις χορηγίες και τις αµοιβές αυτές, καθώς και να διαχειρίζεται τις σχετικές
χορηγίες. Επίσης, παρέχεται ευρεία διακριτική ευχέρεια στην Εταιρία για τη διενέργεια
διαπραγµατεύσεων και υπογραφή συµβάσεων χορηγίας και διαφήµισης.
 Η Εταιρία είναι ιδιοκτήτρια των ονοµάτων χώρου GR (domain name) α) «dikefalos1924.gr» (µε
ηµεροµηνία λήξης 09.12.2015) και β) «δικεφαλος1924.gr» (µε ηµεροµηνία λήξης 09.12.2015).

3.8.5

Άδειες Λειτουργίας

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, σηµειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει στην κατοχή της άδειες
λειτουργίας, καθώς δεν απαιτούνται προς το παρόν. Σχετικά µε τις άδειες που απαιτούνται για την
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κατασκευή του Γηπέδου βλέπε ενότητες 3.20.2 «Θεσµικό Πλαίσιο Γηπέδου» και 3.20.3 «Έγκριση
Λειτουργικότητας από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.9

Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
ανέρχεται σε € 1.000.000, ενώ µε την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της παρούσας αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου θα διαµορφωθεί σε € 30.000.000. Επίσης, σηµειώνεται ότι κατά την ηµεροµηνία
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Εταιρία δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση.
Σχετικά µε το κόστος κατασκευής του Γηπέδου και των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν βλέπε ενότητα
3.4.2.2.2 «Εκτιµώµενο Κόστος Κατασκευής» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.9.1

Ρευστότητα και Πηγές Κεφαλαίων

Κατά την περίοδο κατασκευής του Γηπέδου, σύµφωνα µε την Εταιρία βασικές πηγές ρευστότητας της
θα αποτελέσουν το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού € 1 εκατ., η παρούσα αύξηση του
µετοχικού της κεφαλαίου, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, ποσού € 29 εκατ., ο
εκτιµώµενος τραπεζικός δανεισµός και η προβλεπόµενη είσπραξη επιχορήγησης από την Περιφέρεια
Αττικής, ενώ κατά την έναρξη λειτουργίας του Γηπέδου τα έσοδα από την ονοµατοδοσία του Γηπέδου
και των θυρών, την ενοικίαση των σουιτών, το ποσοστό επί των εσόδων της ΑΕΚ από πωλήσεις
εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις στο χώρο του Γηπέδου, την
ενοικίαση καταστηµάτων κ.λπ. (για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε και ενότητα 3.4.1.2.1 «Πηγές
Εσόδων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Σύµφωνα µε την Εταιρία, σηµειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισµός που θα συνάψει η Εταιρία, για την
κάλυψη µέρους του κατασκευαστικού κόστους, για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί η σύµβαση
ονοµατοδοσίας του Γηπέδου ως εξασφάλιση, εφόσον αυτή θα έχει συναφθεί πριν τη δανειακή
σύµβαση, θα ανέρχεται σε περίπου € 20 εκατ. Επιπλέον τραπεζικός δανεισµός που θα απαιτηθεί για
το υπόλοιπο του ΦΠΑ κατασκευής (εξαιρουµένου του ποσού που καλύπτεται µέσω της
επιχορήγησης) – περίπου € 10,6 εκατ. – προβλέπεται ότι θα αποπληρωθεί µε την είσπραξη του
ποσού αυτού από το ∆ηµόσιο το 1ο και 2ο έτος λειτουργίας του Γηπέδου. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία,
µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή
σύµβαση και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό όριο.
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, µέρος του έργου
αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
304/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ενέκρινε τον
προϋπολογισµό του έτους 2014, ποσό € 20 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) αναµένεται να
διατεθεί για την κατασκευή του Γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας. Η χρηµατοδότηση αυτή εκτιµάται από
την Εταιρία ότι θα διατεθεί και θα χρησιµοποιηθεί στη 2η Φάση του έργου (ήτοι Ιαν. 2015 – Ιούνιος
2015).
Σχετικά µε τα ανωτέρω βλέπε και παράγοντες κινδύνου 2.2.2 «Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την
καθυστέρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τις υπερβάσεις στο κόστος κατασκευής και την
τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής και την εν γένει υλοποίηση του έργου κατασκευής του
Γηπέδου», 2.2.3 «Κίνδυνος που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος» και
2.2.9 «Έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.9.2

Πληροφορίες για τις Ταµειακές Ροές περιόδου από 05.09.2013 έως 30.11.2013

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι ταµειακές ροές της Εταιρίας, οι οποίες
συντάχθηκαν για τις ανάγκες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013:

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
(ποσά σε € ‘000)*
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

05.09-30.11.2013
692.404
(473.580)
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Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Ροές Εταιρίας
Πλέον
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα έναρξης περιόδου
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Λήξης περιόδου

999.828
1.218.652
1.218.652

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρίας προκύπτουν κυρίως από την
αύξηση (εκροή) των µεταβατικών λογαριασµών παθητικού και των υποχρεώσεων σε προµηθευτές
ποσού € 1.101.858 και 258.451 αντίστοιχα και από την αύξηση (εισροή) των απαιτήσεων της
Εταιρίας κυρίως από πελάτες που τιµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου και χρεώστες,
ποσού € 543.500 και € 61.703 αντίστοιχα (για µεγαλύτερη ανάλυση των ανωτέρω λογαριασµών
βλέπε ενότητα 3.10.2 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµού 30.11.2013» του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρίας αφορούσαν κυρίως τη µεταβολή του
λογαριασµού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση», ο οποίος περιλαµβάνει προκαταβολές και αµοιβές
για αρχιτεκτονικές, ηλεκτροµηχανολογικές, στατικές, περιβαλλοντικές και λοιπές µελέτες ποσού €
462.100 καθώς και τη µεταβολή του λογαριασµού «Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης» που αφορά τη
ίδρυση της Εταιρίας και ο οποίος περιλαµβάνει κυρίως το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά την υπό εξέταση περίοδο αφορούσαν
κυρίως την καταβολή του κεφαλαίου σύστασης της Εταιρίας.

3.9.3

Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, δεν υφίστανται περιορισµοί στη χρήση των κεφαλαίων, οι
οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο τις
δραστηριότητες της.

3.10 Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες
Τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία προέρχονται από τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας για την περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013, οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τον
Κ.Ν. 2190/1920 και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Κ. Μακρή (Α.Μ.
ΣΟΕΛ 26771), της ανώνυµης ελεγκτικής εταιρίας MAZARS A.E.

3.10.1 Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων για την περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσµατα της Εταιρίας για την ενδιάµεση περίοδο
05.09.2013 - 30.11.2013:
Ενδιάµεση Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(ποσά σε €)*
Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) Εκµετάλλευσης
Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Σύνολο
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Μερικά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) Εκµετάλλευσης

05.09-30.11.2013
67.168
(67.168)
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Ενδιάµεση Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(ποσά σε €)*
Πλέον
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα
Μείον
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Ολικά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) Εκµετάλλευσης
Πλέον
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Έκτακτα Κέρδη
Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων
Μείον
Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
Έκτακτες Ζηµιές
Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες)
Μείον
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος
Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµιές) Περιόδου προ Φόρων

05.09-30.11.2013
172
(67.340)
(67.340)
2.296
2.296
(67.340)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία µελέτης και κατασκευής του Γηπέδου
και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζει κύκλο εργασιών, κόστος πωληθέντων και µικτά αποτελέσµατα
εκµετάλλευσης (βλέπε και ενότητα 3.4.1.1 «Κατασκευαστική περίοδος » του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου).
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρίας για την περίοδο 05.09-30.11.2013 παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα:
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
(ποσά σε €)*
Αµοιβές και Έξοδα Συµβολαιογράφου
Αµοιβές Μηχανολογικής Επεξεργασίας
Λοιπές Αµοιβές Τρίτων
Έξοδα Συνεδρίων – ∆εξιώσεων
Έξοδα ∆ηµοσιευµένων Πρακτικών
∆ιάφορα Γενικά Έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

05.09-30.11.2013
2.026
250
21.200
40.235
889
272
2.296
67.168

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία, σύµφωνα µε της ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.0930.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον
Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, και επί των οποίων έχουν διενεργηθεί προσυµφωνηµένες διαδικασίες που παρουσιάζονται
στην ενότητα 3.2.3 «Προσυµφωνηµένες ∆ιαδικασίες Προσηκόντως Επιµελούς Λογιστικής και Οικονοµικής Εξακρίβωσης (due
diligence)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας της Εταιρίας κατά την υπό εξέταση περίοδο διαµορφώθηκαν σε €
67.168. Το µεγαλύτερο µέρος του εν λόγω λογαριασµού αφορούσε σε «Έξοδα συνεδρίων –
δεξιώσεων», και ειδικότερα την εκδήλωση που πραγµατοποίησε η Εταιρία σχετικά µε την
παρουσίαση του σχεδίου κατασκευής του Γηπέδου.
Οι αποσβέσεις ποσού € 2.296 αφορούν της αποσβέσεις των εξόδων εγκατάστασης που
αντιστοιχούν στην υπό εξέταση περίοδο και ειδικότερα τα έξοδα ίδρυσης της Εταιρίας.
Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας για την περίοδο 05.09-30.11.2013 ανήλθαν σε
ζηµίες € 67.340.
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3.10.2 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµού 30.11.2013
Τα στοιχεία ισολογισµού της Εταιρίας για την 30.11.2013, µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Ισολογισµός
(ποσά σε € )*
Ενεργητικό
Έξοδα Εγκατάστασης
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Μείον
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Μείον
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία Ακινητοποιήσεων
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις
Πελάτες
Χρεώστες ∆ιάφοροι
Λογαριασµοί ∆ιαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολο Απαιτήσεων
∆ιαθέσιµα
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποτελέσµατα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
Πιστωτές ∆ιάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Έξοδα Χρήσεως ∆εδουλευµένα
Σύνολο Παθητικού

30.11.2013

11.480
2.296
9.184

462.100
462.100
462.100

543.500
61.703
111
605.313
101.833
1.116.819
1.823.965
2.295.249

1.000.000
(67.340)
932.660

155.850
1.080
102.601
259.531
1.103.058
1.101.858
1.200
2.295.249

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Έξοδα Εγκατάστασης
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού «Έξοδα
Εγκατάστασης» κατά την 30.11.2013:

107

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.
Έξοδα Εγκατάστασης
(ποσά σε €)*
Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης
Αξία Κτήσεως
Μείον: Αποσβέσεις
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης (αναπόσβεστη αξία)

30.11.2013
11.480
2.296
9.184

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Έξοδα εγκατάστασης» (προ αποσβέσεων) διαµορφώθηκε σε €
11.480 κατά την 30.11.2013 και αφορά κυρίως έξοδα ιδρύσεως της Εταιρίας ποσού € 11.170. Το
µεγαλύτερο µέρος του εν λόγω ποσού αφορά τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού «Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις» κατά την 30.11.2013:
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
(ποσά σε €)*
Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές
Αξία Κτήσεως
Μείον: Αποσβέσεις
Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (αναπόσβεστη αξία)

30.11.2013
462.100
462.100

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ο λογαριασµός «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» περιλαµβάνει ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και
προκαταβολές που αποδίδονται για την κατασκευή του Γηπέδου και περιλαµβάνει αµοιβές για
αρχιτεκτονικές, ηλεκτροµηχανολογικές, στατικές, περιβαλλοντικές και λοιπές µελέτες για την
κατασκευή του Γηπέδου.
Τα εν λόγω ποσά θα µεταφερθούν στους οικείους λογαριασµούς των ενσώµατων παγίων της
Εταιρίας µε την ολοκλήρωση κατασκευής του Γηπέδου και θα αποσβένονται σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους από την κείµενη νοµοθεσία συντελεστές απόσβεσης.
Απαιτήσεις
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού «Απαιτήσεις» κατά
την 30.11.2013:
Απαιτήσεις
(ποσά σε €)*
Πελάτες
Χρεώστες ∆ιάφοροι
Λογαριασµοί ∆ιαχείρισης Προκαταβολών και Πιστώσεων
Σύνολο

30.11.2013
543.500
61.703
110
605.313

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες» την 30.11.2013 αφορά σε απαιτήσεις της Εταιρίας από
πελάτες συνολικού ποσού € 543.500. Πιο συγκεκριµένα, ποσό ύψους € 307.500 αφορά σε απαίτηση
από την ΟΠΑΠ Α.Ε., ποσό ύψους € 200.000 αφορά απαίτηση από τη Forthnet A.E. και ποσό ύψους
€ 36.000 αφορά σε απαίτηση από πώληση εισιτηρίων διαρκείας προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Α.Ε. (για µεγαλύτερη ανάλυση σχετικά µε τα υπόλοιπα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Forthnet A.E. βλέπε
κατωτέρω υποενότητα «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού»).
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Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες ∆ιάφοροι» της Εταιρίας κατά την 30.11.2013 ποσού €
61.703 αφορά σε απαίτηση της Εταιρίας από Φ.Π.Α. Η Εταιρία παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο
Φ.Π.Α., καθώς η επιχειρηµατική δραστηριότητα της θα αρχίσει ουσιαστικά µετά την ολοκλήρωση της
κατασκευής του Γηπέδου.
∆ιαθέσιµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρίας κατά την 30.11.2013 ανήλθαν σε € 1.218.652 εκ των οποίων
ποσό ύψους € 1.116.819 αφορά τραπεζικό λογαριασµό όψεως της Εταιρίας, ενώ το υπόλοιπο ήταν
ταµείο της Εταιρίας.
Ίδια Κεφάλαια
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν σε € 932.660 κατά την 30.11.2013 και αφορούσαν κυρίως το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
Υποχρεώσεις
Κατά την 30.11.2013 το σύνολο των Υποχρεώσεων της Εταιρίας ανήλθε σε € 259.531 και αφορούσε
αποκλειστικά της Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις της Εταιρίας, οι οποίες παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
(ποσά σε €)*
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
Πιστωτές ∆ιάφοροι
Σύνολο

30.11.2013
155.850
1.080
102.600
259.531

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά 30.11.2013 διαµορφώθηκαν σε € 259.531. Πιο
συγκεκριµένα, ποσό ύψους € 153.750 αφορά σε υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τον προµηθευτή
της DIMAND Α.Ε. (βλέπε και ενότητα 3.4.3.5.1 «Το από 22.11.2013 Ιδιωτικό Συµφωνητικό (η
«Σύµβαση ∆ιαχείρισης Έργου») µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία «DIMAND
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ο «∆ιαχειριστής του Έργου»)» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου), ποσό ύψους € 1.080 σε υποχρεώσεις από φόρους και τέλη, ενώ πόσο ύψους € 102.600
αφορά σε υποχρεώσεις της Εταιρίας που σχετίζονται µε τα έξοδα έκδοσης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτους.
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού» της Εταιρίας κατά την
30.11.2013 ανήλθε σε € 1.103.058 και αφορά κυρίως σε Έσοδα Επόµενων Χρήσεων. Ειδικότερα, τα
Έσοδα Επόµενων Χρήσεων περιλαµβάνουν κυρίως ποσό € 870.000 σχετικά µε τιµολόγια παροχής
υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία, αναφορικά µε χορηγικά δικαιώµατα και παροχές
προς τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και ποσό € 200.000 αφορά σε έσοδα παροχής υπηρεσιών για εκµετάλλευση
δικαιωµάτων προβολής προς την Forthnet Α.Ε. (η «FMH)», καθώς και ποσό € 31.858, το οποίο
αφορά σε πώληση εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Τα ανωτέρω ποσά αντιπροσωπεύουν τα εκδοθέντα τιµολόγια µέχρι την 30.11.2013, στο πλαίσιο των
συµβάσεων µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. και Forthnet Α.Ε. αντίστοιχα. Η σύµβαση µε την ΟΠΑΠ Α.Ε., αφορά
ένα πακέτο από χορηγικά δικαιώµατα και παροχές, µε το οποίο η Εταιρία εξασφαλίζει στην ΟΠΑΠ
Α.Ε. ότι θα παρασχεθεί µέσω του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ. Το τιµολογηµένο ποσό
περιλαµβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι: µέρος του βασικού ανταλλάγµατος, δικαίωµα χρήσης από τον
ΟΠΑΠ Α.Ε. βάσης δεδοµένων του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ, εξασφάλιση της µετονοµασίας
του προπονητικού κέντρου Σπατών σε προπονητικό κέντρο ΟΠΑΠ και αναβάθµιση του
προπονητικού κέντρου στα Σπάτα.
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Σύµφωνα µε τη σύµβαση της Εταιρίας µε την FMH, η τελευταία επιθυµεί να διαφηµίσει τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της έναντι καταβολής αµοιβής χορηγίας στα πλαίσια διεξαγωγής του
πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου της «footballleague 2» (Γ' Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία), µέσω της
Εταιρίας στους εντός έδρας αγώνες της ποδοσφαιρικής οµάδας της ΑΕΚ για την αγωνιστική περίοδο
2013/2014. Με τη σύµβαση αυτή η Εταιρία παραχωρεί αποκλειστικά στην Forthnet Α.Ε. τα
απαραίτητα για την εφαρµογή της παρούσης δικαιώµατα που έχει εξασφαλίσει από την ΑΕΚ και που
αντιστοιχούν ιδίως στην υποχρέωση, την οποία αναλαµβάνει η Εταιρία, να προβάλει τα
προϊόντα/υπηρεσίες/επίσηµα κατοχυρωµένα διακριτικά γνωρίσµατα, λογότυπα και σήµατά της FMH,
που αφορούν συνδροµητικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.
Για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε και ενότητα 3.4.3.3 «Το από 12.09.2013 Ιδιωτικό Συµφωνητικό
µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)» και 3.4.3.4 «Η από 30.08.2013 Σύµβαση ∆ιαφηµιστικών
Αντιπαροχών-Χορηγίας µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία «FORTHNET
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («FMH»)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Σύµφωνα µε την έκθεση των προσυµφωνηµένων διαδικασιών σηµειώνεται ότι τα ποσά που
περιέχονται στους «Μεταβατικούς Λογαριασµούς Παθητικού» αποτελούν τα εκδοθέντα τιµολόγια που
προβλέπονται από τις αντίστοιχες συµβάσεις χορηγίας και όχι το δεδουλευµένο έσοδο της
ενδιάµεσης περιόδου 05.09 – 30.11.2013. Το γεγονός επισηµαίνεται στην παράγραφο 8(α) του
ελεγµένου από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή Προσαρτήµατος της περιόδου 05.09-30.11.2013,
όπου αναφέρεται ότι «…δεδουλευµένο έσοδο δεν έχει αναγνωριστεί στα έσοδα της χρήσεως καθώς
είτε δεν έχουν διενεργηθεί οι σχετικές µε την εν λόγω παροχή δαπάνες, είτε δεν αφορούν την περίοδο
που καλύπτει η ενδιάµεση κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου 05/09 – 30/11/2013».

3.10.3 Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Οι ταµειακές ροές της Εταιρίας, προκύπτουν από της ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της
περιόδου από 05.09.2013 έως 30.11.2013, οι οποίες συντάχθηκαν για της σκοπούς του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
(ποσά σε €)*
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Εισροές
Πωλήσεις
Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Πιστωτικοί Τόκοι
Μείον
Αύξηση Απαιτήσεων
Σύνολο Ταµειακών Εισροών
Ταµειακές Εκροές
Κόστος Πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις)
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Άλλα έξοδα
Μείον
Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµών Παθητικού
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (πλην) Τραπεζών
Σύνολο Ταµειακών Εκροών
Ταµειακές Εκροές Φόρων
Φόροι Εισοδήµατος
Μείον
Αύξηση Υποχρεώσεων από Φόρους-Τέλη
Σύνολο Ταµειακών Εκροών Φόρων
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

05.09-30.11.2013

(605.313)
(605.313)
64.872
(1.103.058)
(258.451)
(1.296.637)
(1.080)
(1.080)
692.404
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Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
(ποσά σε €)*
Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Εκροές
Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων
Αύξηση Εξόδων Εγκατάστασης
Σύνολο Ταµειακών Εκροών
Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Εισροές
Είσπραξη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και ∆ιαφοράς υπέρ το Άρτιο
Σύνολο Ταµειακών Εισροών
Ταµειακές Εκροές
Τόκοι Πληρωθέντες
Σύνολο Ταµειακών Εκροών
Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Ταµειακές Ροές Εταιρίας
Πλέον
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Έναρξης περιόδου
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Λήξης περιόδου

05.09-30.11.2013

(462.100)
(11.480)
(473.580)
(473.580)

1.000.000
1.000.000
(172)
(172)
999.828
1.218.652
1.218.652

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη των ταµειακών ροών για την περίοδο από 05.09.2013 έως
30.11.2013 παρατίθενται στην ενότητα 3.9.2 «Πληροφορίες για τις Ταµειακές Ροές περιόδου από
05.09.2013 έως 30.11.2013» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
3.10.4 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Οι µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προκύπτουν από τις ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις της περιόδου από 05.09.2013 έως 30.11.2013, οι οποίες συντάχθηκαν για τους
σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ)
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(ποσά σε €)*
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης ενδιάµεσης
περιόδου (05.09.2013)

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποτελέσµατα εις
Νέον

Σύνολο

Κέρδη / Ζηµίες περιόδου
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1.000.000

(67.340)
-

(67.340)
1.000.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης ενδιάµεσης
περιόδου (30.11.2013)

1.000.000

(67.340)

932.660

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 05.09-30.11.2013 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

3.11 Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα όπως
αυτά ορίζονται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆.Λ.Π.) 24, τον Κανονισµό 1606/2002 και την
ενότητα 19 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
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Για την πληροφόρηση σχετικά µε τα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα για την
περίοδο από 05.09.2013 έως 30.11.2013, έχουν διενεργηθεί προσυµφωνηµένες διαδικασίες που
αναφέρονται στην ενότητα 3.2.3 «Προσυµφωνηµένες ∆ιαδικασίες Προσηκόντως Επιµελούς
Λογιστικής και Οικονοµικής Εξακρίβωσης (due diligence)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου από
τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Παν. Παπουτσή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14371) της ελεγκτικής
εταιρίας DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε120).

3.11.1 Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθυντικών Στελεχών περιόδου από
05.09.2013 έως 30.11.2013
Για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Γενικό ∆ιευθυντή δεν υφίστανται αµοιβές, καθώς δεν
διατηρούν έµµισθη σχέση ή/και δεν έχουν συνάψει κανενός είδους εργασιακή σχέση ή σύµβαση
συνεργασίας, από την οποία να προκύπτει κάποια αµοιβή ή/και άλλου είδους ωφέλεια από την
Εταιρία.
Σύµφωνα µε την Εταιρία, ο Γενικός ∆ιευθυντής της, κ. Νικόλαος Στράτος, δεν αποτελεί µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ούτε συνδέεται µε την Εταιρία µε σχέση ή σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή
ανεξαρτήτων υπηρεσιών και η σχέση που τον συνδέει µε την Εταιρία είναι αυτή της άµισθης εντολής.

3.11.2 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Σύµφωνα µε την Εταιρία, δεν θεωρείται ότι η Εταιρία και η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι συνδεδεµένα µέρη κατά
την έννοια του ∆ΛΠ 24, εν τούτοις όµως για κάθε περίπτωση δηλώνει ότι έχει συνάψει την από
12.09.2013 σύµβαση χορηγίας (βλέπε και ενότητα 3.4.3.3 «Το από 12.09.2013 Ιδιωτικό
Συµφωνητικό µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)») ύψους € 1.940.000, µέρος της
οποίας κατά την 30.11.2013 είχε τιµολογηθεί κατά το ποσό € 870.000 και το ανεξόφλητο υπόλοιπο
την ως άνω ηµεροµηνία ανερχόταν σε € 307.500.
3.11.3 Συναλλαγές µε Μετόχους της Εταιρίας
Σύµφωνα µε την Εταιρία, δεν υπάρχουν συναλλαγές µε µετόχους της Εταιρίας.

3.12 Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924
Α.Ε.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καµία σηµαντική αλλαγή στη
χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εταιρίας που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, τις δανειακές
της υποχρεώσεις και τα ταµειακά διαθέσιµά της από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων
που έληξε στις 30.11.2013 έως την 25.02.2014 πλην: τις τιµολογήσεις ποσού € 646.789 (πλέον
ΦΠΑ), οι οποίες αφορούν κυρίως τιµολογήσεις στα πλαίσια των υφιστάµενων συµβάσεων µε τη
FORTHNET A.E. και τον ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και τιµολογήσεις προµηθευτών ποσού € 288.500 (πλέον
ΦΠΑ) στο πλαίσιο υφιστάµενης σύµβασης (Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ). Επίσης, κατά την
εν λόγω περίοδο, η Εταιρία έχει προβεί σε είσπραξη απαιτήσεων ποσού € 1.157.250 και πληρωµή
υποχρεώσεων ποσού € 1.769.120,04 (π.χ. προµηθευτές, ΑΕΚ και λοιπές πληρωµές). Σηµειώνεται
επίσης ότι, κατά την εν λόγω περίοδο, η Εταιρία έχει δώσει προκαταβολές ποσού € 60.000 για
µελλοντική αγορά οικοπέδου παρακείµενου στο χώρο όπου θα ανεγερθεί το Γήπεδο.
Επιπροσθέτως, κατά την εν λόγω περίοδο και στο πλαίσιο της από 16.12.2013 σύµβασης της
Εταιρίας µε το αθλητικό σωµατείο ΑΕΚ, η τελευταία τιµολόγησε την Εταιρία για το συνολικό ποσό των
€ 1.068.344,75 (πλέον ΦΠΑ).
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3.13 Μερισµατική Πολιτική
Η Εταιρία συστάθηκε στις 05.09.2013 και διανύει την πρώτη εταιρική της χρήση, η οποία θα
ολοκληρωθεί στις 31.12.2014. Ως εκ τούτου η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει
οικονοµικές καταστάσεις θα πραγµατοποιηθεί το 2015. Σηµειώνεται επίσης ότι η Εταιρία βρίσκεται σε
περίοδο σχεδιασµού και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η κατασκευαστική περίοδος του Γηπέδου.
Συνεπεία των ανωτέρω, δεν προβλέπεται από τη ∆ιοίκηση της να έχει σηµαντικό αντικείµενο
δραστηριότητας και κατ’ επέκταση καθαρά κέρδη προς διανοµή τουλάχιστον µέχρι και τη χρήση
2015.
Σχετικά µε τον δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρίας καθώς και τον τρόπο διανοµής των
καθαρών κερδών της Εταιρίας βλέπε ενότητες 4.6.3 «∆ικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρίας»
και 4.6.4 «∆ικαίωµα Μερίσµατος» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Το προς διανοµή εγκριθέν µέρισµα καταβάλλεται στους µετόχους εντός δυο (2) µηνών από την
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου.

3.14 ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα είναι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ το ανώτερο διοικητικό στέλεχος της είναι ο κ. Νικόλαος Στράτος (Γενικός
∆ιευθυντής).

3.14.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η Εταιρία, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καταστατικού της, διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
το οποίο αποτελείται από τρία έως επτά µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων
µε µυστική ψηφοφορία και µε απόφαση της λαµβανοµένης µε την απαρτία του άρθρου 24 παρ. 1 και
2 και την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 2 του Καταστατικού.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, δεν είναι απαραίτητο
να είναι µέτοχοι της Εταιρίας και είναι ελευθέρως ανακλητά. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την
άσκηση των εξουσιών του νοµικού προσώπου ως µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει µε την εκλογή τους και
παρατείνεται αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η
αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση, αλλά δεν µπορεί να υπερβεί σε καµία περίπτωση την
εξαετία.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους
ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και
την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, µε την
προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την
επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι
λιγότερα των τριών. Εάν µείνει κενή η θέση κάποιου Συµβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου
λόγου έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον δεν έχουν
εκλεγεί αναπληρωµατικά µέλη από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας και µε την
επιφύλαξη των ανωτέρω, εφόσον οι εναποµείναντες σύµβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγει
αντικαταστάτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας µπορεί να εκλέγει αναπληρωµατικά µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Είναι δυνατό να προτείνονται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
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Εταιρίας προς εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων. Από αυτούς εκλέγονται
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαµβάνει κάθε κατάλογος.
Τυχόν κλάσµατα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από
τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Καταστατικού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία
δικαστικώς και εξωδίκως και έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρµόδιο
και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της
περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις,
στις οποίες σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων. Οι πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού
σκοπού, δεσµεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την
υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους
καλόπιστους τρίτους, ακόµα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε
απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών δικαιωµάτων και εξουσιών που σχετίζονται µε
τη διοίκηση ή/και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου σύµφωνα
µε το νόµο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα από τα µέλη του
(που αποκαλείται «∆ιευθύνων Σύµβουλος») ή σε τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και τα
επιµέρους δικαιώµατα και τις εξουσίες που µεταβιβάζονται στα πρόσωπα αυτά ως εκπροσώπους της
Εταιρίας. Η ιδιότητα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα είτε του
Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Για να υπάρχει έγκυρη δέσµευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρία, απέναντι σε
οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο ∆ηµόσιο, στις
Τράπεζες, στους Οργανισµούς κάθε είδους και νοµικής µορφής, απαιτούνται οι υπογραφές των
προσώπων που έχουν ορισθεί να εκπροσωπούν την Εταιρία και που ορίζονται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισµένων
δικαιωµάτων και εξουσιών που έχει σχετικά µε την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και σε
υπαλλήλους της.
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρίας, επιτρέπεται στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, να ενεργούν για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που ανάγονται
στους σκοπούς της Εταιρίας ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι, υπάλληλοι, διαχειριστές ή µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς, µε
τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης. Αντίθετα, οι
∆ιευθυντές της Εταιρίας και οι υπάλληλοι αυτής απαγορεύεται να διενεργούν τις ως άνω πράξεις ή να
κατέχουν τις ως άνω ιδιότητες.
Οι κανόνες σύγκλησης, συζήτησης και συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιγράφονται στο
άρθρο 13 του Καταστατικού, ενώ η διαδικασία λήψης αποφάσεων ρυθµίζεται στο άρθρο 14.
Ειδικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόµος, το
Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του
αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα µέλη του µία τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη
αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε
στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να γίνει και µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον συµφωνούν
όλα τα µέλη του και εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της
συνεδρίασης. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο εκ των µελών του, µε αίτησή τους
προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό
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συµβούλιο µέσα σε προθεσµία 7 ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του
προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσα στην παραπάνω
προθεσµία, ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να
συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία 5 ηµερών από τη λήξη του
επταηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και
τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του µε απόλυτη πλειοψηφία και µυστική
ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όπως επίσης και Γενικό
∆ιευθυντή, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρµοδιότητές τους. Ο Γενικός ∆ιευθυντής µπορεί να είναι
και µη µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εµποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον
Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εµποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα Σύµβουλο
που τον ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γίνεται στην πρώτη
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που συγκαλείται µετά την εκλογή του από τη Γενική
Συνέλευση.
Η ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, µπορεί να συµπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
Κάθε Σύµβουλος έχει µια και µόνο ψήφο, όταν όµως αντιπροσωπεύει Σύµβουλο που απουσιάζει,
µπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί µε ειδική εντολή που δίνεται µε επιστολή ή
τηλεγράφηµα ή ηλεκτρονικό µήνυµα (email), ποτέ όµως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός
συµβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα µισά µέλη του πλέον ενός, ποτέ όµως δεν επιτρέπεται ο αριθµός των
συµβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι µικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του
αριθµού απαρτίας τυχόν κλάσµα δεν λαµβάνεται υπ' όψη.
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και
αντιπροσωπευόµενων συµβούλων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόµο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση
της Εταιρίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα µε απόφασή του που λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των µελών του: α) Να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο εν’
όλω ή εν µέρει µε την έκδοση νέων µετοχών για ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το αρχικό
µετοχικό κεφάλαιο, β) Να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε
µετοχές για ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο εφαρµοζόµενων των
διατάξεων της παραγράφου 1 περίπτωση β’ του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε
ισχύει, γ) Οι εξουσίες αυτές εκχωρούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η οποία
υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του παραπάνω Νόµου. Στην περίπτωση
αυτή το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι
καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία.
δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική
Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς
τους αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται
στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. ε) Κατ’ εξαίρεση των
διατάξεων της, όταν τα αποθεµατικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, λαµβανοµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του
Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε το κεφάλαιο άρθρου του
Καταστατικού.
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Τρέχον ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η σύνθεση του τρέχοντος επταµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, το οποίο εξελέγη από
την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30.10.2013 και συγκροτήθηκε
σε σώµα κατά την από 30.10.2013 συνεδρίαση του, έχει ως εξής:
Ονοµατεπώνυµο

Θέση στο ∆.Σ.

Ιδιότητα

Κωνσταντίνος Γενεράκης

Πρόεδρος ∆.Σ.& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Συνταξιούχος

∆ηµήτριος Μελισσανίδης*

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

Επιχειρηµατίας

∆ιονύσιος Γιαννακόπουλος*

Μέλος ∆.Σ.

Συνταξιούχος

Γεώργιος ∆αλακούρας*

Μέλος ∆.Σ.

Επιχειρηµατίας

Παναγιώτης Ζαχόπουλος

Μέλος ∆.Σ.

∆ικηγόρος

Παρασκευάς Κοσµίδης*

Μέλος ∆.Σ.

Ιατρός

Πέτρος Παππάς*

Μέλος ∆.Σ.

Επιχειρηµατίας

* Τα εν λόγω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας περιλαµβάνονταν και στο πρώτο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο είχε ορισθεί µε το Καταστατικό της και είχε συγκροτηθεί σε σώµα µε την από 29.08.2013
απόφαση του.

Η διεύθυνση των ανωτέρω µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι Αργοστολίου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 113
62, Ν. Αττικής.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, ήτοι µέχρι την 30.10.2018,
δυνάµενη να παραταθεί για ένα έτος.
Το από 30.10.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αναφορικά µε την
εκλογή των µελών του τρέχοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας καταχωρήθηκε την
19.11.2013 στο Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσίευση µε αρ. πρωτοκόλλου 134601/19.11.2013, ενώ η σχετική
δηµοσίευση στο ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως δεν έχει
πραγµατοποιηθεί ακόµη.
Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατίθενται κατωτέρω:
Κωνσταντίνος Γενεράκης, Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ο κ. Κωνσταντίνος Γενεράκης γεννήθηκε το 1932. Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα στο
Πανεπιστήµιο του Bristol (Ηνωµένο Βασίλειο) και γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος
και Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. στην ΑΕΚ Π.Α.Ε. (σε διάστηµα 20 ετών), Πρόεδρος του ∆.Σ. στην
«Farmanic ABEE» (βιοµηχανία φαρµάκων και καλλυντικών), καθώς και Πρόεδρος στην «Πανελλήνια
Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας» για 15 έτη.
∆ηµήτριος Μελισσανίδης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Ο κ. ∆ηµήτρης Μελισσανίδης, γεννήθηκε στην Κοκκινιά το 1951, υιός Ποντίων προσφύγων που
εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά το 1939, έπειτα από τον επαναπατρισµό τους. Είναι παντρεµένος και
έχει έναν υιό. Σε αναγνώριση της πετυχηµένης πορείας του έλαβε το «Βραβείο Αυτοδηµιούργητου
Επιχειρηµατία 2003», το βραβείο «Επιχειρηµατίας της Χρονιάς 2007» το βραβείο «ΕΥΚΡΑΝΤΗ –
Ναυτιλιακή Προσωπικότητα 2008», τιµητική διάκριση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το
2012 καθώς και πλήθος άλλων τιµητικών διακρίσεων για το κοινωνικό του έργο και την προσφορά
του στον Ποντιακό Ελληνισµό. Παράλληλα µε τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ασχολήθηκε µε
τον αθλητισµό. Αρχικά µε την ποδοσφαιρική οµάδα του Ιωνικού Νίκαιας την οποία οδήγησε στην Α΄
Εθνική κατηγορία και µετέπειτα ως Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής οµάδας ΑΕΚ. Η τριετής θητεία του
στην ΑΕΚ, επισφραγίστηκε µε πρωταθλήµατα και επιτυχίες, ενώ ως Πρόεδρος πέτυχε να συνδέσει το
ποδόσφαιρο και τον αθλητισµό µε τις µνήµες της προσφυγιάς και τις αλησµόνητες πατρίδες. Είναι
Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Αθηνών.
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∆ιονύσιος Γιαννακόπουλος, Μέλος ∆.Σ.
Ο κ. ∆ιονύσιος Γιαννακόπουλος γεννήθηκε το 1943. Είναι πτυχιούχος της Νοµικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής του δραστηριότητας διορίστηκε στις
εξής θέσεις: Πάρεδρος Πρωτοδικείου Πειραιώς (1972), Πρωτοδίκης Χίου (1974), Πρόεδρος
Πρωτοδικών (1985), Εφέτης (1991), Πρόεδρος Εφετών (2003), Αεροπαγίτης (2005), Αντιπρόεδρος
του Αρείου Πάγου (2009), ∆ιευθυντής σπουδών της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών (20062010), ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως ∆ιαχειριστικού Ελέγχου της Εκκλησίας της Ελλάδος (µέχρι το
Νοέµβριο 2016).
Γεώργιος ∆αλακούρας, Μέλος ∆.Σ.
Ο κ. Γεώργιος ∆αλακούρας γεννήθηκε το 1938. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών (1957) και
είναι πτυχιούχος του οικονοµικού τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιετέλεσε
βουλευτής της Ν.∆. (1974-1981), εκπρόσωπος της Ν.∆. στο Συµβούλιο της Ευρώπης (1977-1980),
ευρωβουλευτής (1980-1981), πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους (2004-2010), ενώ από το 1981
είναι µόνιµο µέλος της µικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος (ΕΟΚ). Από το 1964 ασχολείται
µε τον κλάδο των ναυτιλιακών έχοντας ιδρύσει την εταιρία «Dalex S.A.».
Παρασκευάς Κοσµίδης, Μέλος ∆.Σ.
Ο κ. Παρασκευάς Κοσµίδης γεννήθηκε το 1946. Είναι απόφοιτος και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών, µε ειδικότητα στην παθολογία, αιµατολογία και ογκολογία στο Sinai Hospital στο Detroit,
Michigan, στο Wayne State University Και στο Henry Ford Hospital Michigan(1973-1980). ∆ιετέλεσε
διευθυντής της Β’ παθολογικής-ογκολογικής κλινικής του νοσοκοµείου «Άγιοι Ανάργυροι» (19811985) και του νοσοκοµείου «ΜΕΤΑΞΑ» (1985-1997). Επίσης, έχει διατελέσει πρόεδρος και µέλος της
Επιτροπής Ογκολογίας του Υπουργείου Παιδείας. Είναι διευθυντής της Β’ παθολογικής-ογκολογικής
κλινικής του νοσοκοµείου «ΥΓΕΙΑ».
Παναγιώτης Ζαχόπουλος, Μέλος ∆.Σ.
Ο κ. Παναγιώτης Ζαχόπουλος γεννήθηκε το 1943. Είναι πτυχιούχος της Παντείου Σχολής Πολιτικών
Επιστηµών, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και
κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ∆ιετέλεσε
δηµοτικός σύµβουλος και πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ήµο Βύρωνα (1975-1984),
καθώς και πρόεδρος της πρώτης διοικούσας επιτροπής του εθνικού σταδίου Βύρωνα. Είναι
δικηγόρος, διορισµένος αρχικά στο Πρωτοδικείο Αθηνών και από το 1982 στον Άρειο Πάγο και στο
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Πέτρος Παππάς, Μέλος ∆.Σ.
Ο κ. Πέτρος Παππάς γεννήθηκε το 1953. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστηµίου του Michigan των Η.Π.Α. Ann Arbor.
∆ραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας από το 1978. Το 1989 ίδρυσε την εταιρία διαχείρισης
φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου µε την επωνυµία Oceanbulk Maritime S.A., η οποία µέχρι σήµερα
διαχειρίστηκε πάνω από 60 πλοία καθώς και άλλες εταιρίες µε συναφείς ναυτιλιακές δραστηριότητες.
Από το 2002 είναι µέλος ∆.Σ. του Ασφαλιστικού Οργανισµού Αµύνης UK Defence Club, ο οποίος
παρέχει νοµική προστασία στο χώρο της ναυτιλίας. Από το 2004 έως τον Ιούνιο του 2011 υπήρξε
µέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ. Σήµερα είναι επίτιµος πρόεδρος της Oceanbulk Maritime S.A και πρόεδρος
∆.Σ. της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NASDAQ) εταιρίας µε την επωνυµία
STARBULK CARRIERS CORP.
∆έσµευση – εκπροσώπηση Εταιρίας
Με την από 2.12.2013 απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε οµόφωνα τον Πρόεδρο
και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας, κ. Κωνσταντίνο Γενεράκη και τον Αντιπρόεδρο, κ. ∆ηµήτριο
Μελισσανίδη, ως προς θέµατα έκδοσης προσωρινών τίτλων, µετοχών, µεταβίβασης ή ενεχυρίασης
µετοχών και κάθε θέµα που αφορά το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως δεσµεύουν την Εταιρία
σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, µε µόνη την υπογραφή τους τιθέµενη κάτω από τη σφραγίδα
της Εταιρίας.
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Σύµφωνα µε τον Νοµικό Έλεγχο σηµειώνεται ότι, το εν λόγω πρακτικό σωρεύει θέµατα, τα οποία, ως
εκ της διατύπωσης, δεν συνδέονται µεταξύ τους, ως προς τα οποία παρέχει εξουσία δέσµευσης της
Εταιρίας στα ως άνω πρόσωπα. Μερικά από τα θέµατα αυτά, όπως τα αφορώντα την έκδοση
προσωρινών τίτλων και τίτλων µετοχών (κατ’ ορθή ανάγνωση και διόρθωση της διατύπωσης) και το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αφορούν θέµατα διαχείρισης (π.χ. εξουσία έκδοσης τίτλων). Από τη
διατύπωση του κειµένου δεν είναι, πάντως, σαφές πώς συνδέεται µε το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας η µεταβίβαση ή ενεχυρίαση µετοχών, θέµατα που αναφέρονται κατά παράταξη στο εν λόγω
σηµείο. Πιθανότατα εννοείται η διενέργεια από τους εξουσιοδοτούµενους, για λογαριασµό της
Εταιρίας, κάθε πράξης που απαιτείται για την καταχώρηση στα βιβλία της Εταιρίας πράξεων
µεταβίβασης ή ενεχυρίασης µετοχών της Εταιρίας, οι οποίες βεβαίως πράξεις καταρτίζονται µεταξύ
τρίτων προσώπων, του πωλητή και του αγοραστή ή του παρέχοντος και του αποκτώντος το ενέχυρο,
κατά περίπτωση, συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει κανείς τελολογικώς, παρά την ασαφή
διατύπωση. Πρόκειται, εποµένως, κατ’ αυτή την ερµηνεία – που φαίνεται να είναι η πλησιέστερη στη
βούληση των συντακτών – για θέµατα διαχείρισης της Εταιρίας. Εποµένως, το εν λόγω πρακτικό
πρέπει να νοηθεί ως παραχωρούν στα αναφερόµενα πρόσωπα εξουσία αποκλειστικά ως προς
θέµατα εσωτερικά (και όχι εκπροσώπησης) της Εταιρίας. Παρά το γεγονός ότι δεν γίνεται ρητώς
αναφορά σε από κοινού ενέργεια, η κατά παράταξη παράθεση των δύο ονοµάτων οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι τα εξουσιοδοτούµενα πρόσωπα ενεργούν από κοινού για τη διενέργεια των εν λόγω
πράξεων.
Με την από 30.08.2013 απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όρισε ως Γενικό ∆ιευθυντή τον κ.
Νικόλαο Στράτο του Παναγιώτη, στον οποίο ανέθεσε την αρµοδιότητα διεύθυνσης των γραφείων και
του προσωπικού της Εταιρίας. Επίσης, τον εξουσιοδότησε να υπογράφει και χορηγεί αντίγραφα των
πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να εκπροσωπεί την Εταιρία στις
σχέσεις της µε τη ΦΑΕ Αθηνών, το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, το ΕΒΕΑ και κάθε
άλλη δηµόσια υπηρεσία. Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον Γενικό ∆ιευθυντή να
παρέχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις προς άλλα πρόσωπα για τα θέµατα των αρµοδιοτήτων του σε
περίπτωση αδυναµίας του να ενεργήσει προσωπικά.
Με το από 26.09.2013 πρακτικό του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε το Γενικό ∆ιευθυντή κ.
Ν. Στράτο να εκπροσωπεί και να δεσµεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, µε
µόνη την υπογραφή του τιθέµενη κάτω από την εταιρική επωνυµία, έχοντας τις εξουσίες και τις
αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, σύµφωνα µε τα άρθρα
16 και 17 του Καταστατικού.
Με την από 15.10.2013 απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, εξουσιοδότησε τον κ.
Αιµίλιο Βραχυπέδη του Ιωάννου, ενεργώντας ατοµικά και αποκλειστικά για τις σχέσεις αυτής µε την
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Σηµειώνεται ότι στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας, κ. Γενεράκη, δεν έχει ανατεθεί εξουσία
εκπροσώπησης της Εταιρίας.

3.14.2 Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη
Το ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Εταιρίας, σύµφωνα µε την Εταιρία, είναι ο κ. Νικόλαος Στράτος,
συνταξιούχος, ο οποίος έχει την ιδιότητα του Γενικού ∆ιευθυντή της Εταιρίας (σχετικά µε τον ορισµό
του βλέπε και υποενότητα «∆έσµευση - Εκπροσώπηση Εταιρίας» της ενότητας 3.14.1 «∆ιοικητικό
Συµβούλιο» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Η διεύθυνση του ανώτερου διοικητικού στελέχους της Εταιρίας είναι Αργοστολίου 15, Αθήνα, Τ.Κ.
11362, Ν. Αττικής. Κατωτέρω παρατίθεται σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα για το εν λόγω διοικητικό
στέλεχος:

Νικόλαος Στράτος, Γενικός ∆ιευθυντής
Ο κ. Νικόλαος Στράτος γεννήθηκε το 1941. Είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάστηκε στο δικαστικό τµήµα της Ιονικής – Λαϊκής
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Τράπεζας (1962-1978). Επίσης, έχει διατελέσει διευθύνων σύµβουλος της ΠΑΕ – ΑΕΚ (1979-2000).
∆ιετέλεσε διοικητής του Κρατικού Νοσοκοµείου Αγρινίου (2004).

3.14.3 ∆ηλώσεις των Μελών των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων
καθώς και του Ανώτερου ∆ιοικητικού Στελέχους

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και τo ανώτερο διοικητικό της στέλεχος (Γενικός
∆ιευθυντής), κ. Νικόλαος Στράτος, δήλωσαν τα εξής:
-

∆εν συµµετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι, µε τις
ακόλουθες εξαιρέσεις:
α ) Ο κ. Πέτρος Παππάς είναι µέτοχος της εταιρίας µε την επωνυµία «Ξενοδοχειακές Τουριστικές
Οικοδοµικές Ναυτιλιακές Αγροτικές και Εµπορικές Επιχειρήσεις ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΕ» από
τον ∆εκέµβριο του 2006, ιδιότητα που διατηρεί έως και σήµερα. Κατά δήλωσή του η
δραστηριότητα της εν λόγω εταιρίας δεν είναι σηµαντική σε σχέση µε την Εταιρία. Είναι
επίσης Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µη εκτελεστικό µέλος) της εισηγµένης
(NASDAQ) εταιρίας STAR BULK CARRIERS CORP. Νήσων Μάρσαλ από το ∆εκέµβριο του
2006, ιδιότητα την οποία διατηρεί µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε τη δήλωσή του η
δραστηριότητα της εν λόγω εταιρίας δεν είναι σηµαντική σε σχέση µε την Εταιρία.
β) Ο κ. Γεώργιος ∆αλακούρας είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «VERBENA
SERVICES INC» από την 22.1.2007 έως και σήµερα. Κατά δήλωσή του η δραστηριότητα της
εν λόγω εταιρίας δεν είναι σηµαντική σε σχέση µε την Εταιρία.
γ) Ο κ. Παναγιώτης Ζαχόπουλος αποτελεί µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
εταιρίας µε την επωνυµία «Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη ΑΕ» από το 1998 έως και σήµερα.

-

Κατά την τελευταία πενταετία, δεν συµµετείχαν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα
ούτε ήταν εταίροι άλλων εταιριών, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α) Ο κ. Πέτρος Παππάς διετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µε την
επωνυµία «Αθλητική Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως-ΑΕΚ Ποδοσφαιρική Ανώνυµος Εταιρία»
από την 09.07.2004 έως την 09.11.2009, καθώς και µέτοχος της ιδίας εταιρίας από τον Ιούλιο
2004 έως τον Ιούνιο 2011. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας µε την επωνυµία «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Οικοδοµικές
Ναυτιλιακές Αγροτικές και Εµπορικές Επιχειρήσεις ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΕ» από την 28.12.2006
έως την 23.12.2011, καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ίδιας εταιρίας από την
23.12.2011 έως την 28.11.2013.
β) Ο κ. Παρασκευάς Κοσµίδης διετέλεσε µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Υγεία
από την 09.07.2007 έως την 19.01.2011.

-

Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην
Εταιρία και όσων συνδέονται µε την ιδιότητα του εταίρου και µε συµµετοχές σε διοικητικά,
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και αναφέρονται ανωτέρω, δεν ασκούν άλλες επαγγελµατικές
δραστηριότητες που να είναι σηµαντικές για την Εταιρία.

-

∆εν υφίστανται σε βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις για τέλεση δόλιας πράξης κατά την
τελευταία πενταετία.

-

∆εν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία
εκκαθάρισης κατά την τελευταία πενταετία.

-

∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους
των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν επαγγελµατικών
οργανώσεων) και δεν έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του
µέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου εταιρίας ή να παρέµβουν στη διαχείριση
ή στο χειρισµό υποθέσεων εταιρίας κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.

-

Επισηµαίνεται ότι τον Ιούλιο του 2013 ασκήθηκε αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη κατά των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΚ, συµπεριλαµβανοµένου του κ. Πέτρου Παππά, για το
αδίκηµα της ανακριβούς απόδοσης φόρων και τελών για το έτος 2011. Κατά δήλωση του κ. Π.
Παππά, η ως άνω κατηγορία είναι αβάσιµη ως προς το πρόσωπό του δεδοµένου ότι δεν είχε κατά
τον επίδικο χρόνο (2011) την ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΚ.

πτώχευσης, αναγκαστικής

διαχείρισης

ή
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-

Οι υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρίας που απορρέουν από την ιδιότητά τους σε αυτή δεν
δηµιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε υφιστάµενη ή δυνητική σύγκρουση µε τα ιδιωτικά
τους συµφέροντα ή µε άλλες υποχρεώσεις τους.

-

Η εκλογή τους ως µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή/και ανώτερων
διοικητικών στελεχών της Εταιρίας δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε συµφωνίας µετόχων της
Εταιρίας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρίας και των πελατών της, των προµηθευτών της ή άλλων
προσώπων.

-

∆εν υφίσταται συµβατικός περιορισµός στη διάθεση µετοχών της Εταιρίας, τις οποίες κατέχουν.

-

∆εν υφίστανται οικογενειακοί δεσµοί τους µε άλλα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή µε ιδρυτές της ή µε ανώτερα διοικητικά/διευθυντικά της
στελέχη, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

-

Ο κ. ∆ηµήτριος Μελισσανίδης έχει συγγενικό δεσµό πρώτου βαθµού µε τον ιδρυτή και κύριο
µέτοχο της Εταιρίας, Γεώργιο Μελισσανίδη, ο οποίος τυγχάνει υιός του.

Η επιλογή τους ως µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή/και ανώτερων
διοικητικών στελεχών της Εταιρίας δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας
µετόχων της Εταιρίας ή συµφωνίας µε τους κυριότερους µετόχους, πελάτες, προµηθευτές ή άλλα
πρόσωπα.

3.14.4 ∆ηλώσεις Ιδρυτών της Εταιρίας
Οι ιδρυτές και µέτοχοι της Εταιρίας (βλέπε και ενότητα 3.17 «Μέτοχοι» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου), δήλωσαν τα εξής:
-

Εκτός από τις δραστηριότητες τους που συνδέονται µε την ιδιότητά τους ως ιδρυτών της Εταιρίας,
δεν ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες που να είναι σηµαντικές για την Εταιρία.

-

Η ιδιότητά τους ως ιδρυτών της Εταιρίας και, συναφώς, η συµµετοχή τους στο µετοχικό της
κεφάλαιο, δεν δηµιουργεί στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε υφιστάµενη ή δυνητική σύγκρουση µε
ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους, µε τις εξής εξαιρέσεις, στις οποίες θα
µπορούσαν να προκύψουν δυνητικές συγκρούσεις συµφερόντων:
α)

Ο κ. Μαυροειδής Αγγελόπουλος διατηρεί την ιδιότητα του αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Αθλητικού Σωµατείου της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, ιδιότητα που θα µπορούσε να
προκαλέσει σύγκρουση συµφερόντων στο πλαίσιο των σχέσεων της Εταιρίας µε την
Ερασιτεχνική ΑΕΚ.

β)

Ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης είναι µη εκτελεστικό µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας
µε την επωνυµία ΟΠΑΠ Α.Ε. κατ’ εφαρµογή της από 07.11.2013 απόφασης της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και συµµετέχει κατά ποσοστό 33,3% στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρίας EMMA DELTA MANAGEMENT LTD, η οποία κατέχει και ελέγχει το
100% των µετοχών διοίκησης της EMMA DELTA LTD, η οποία τυγχάνει µόνη µέτοχος της
εταιρίας «EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD», η οποία απέκτησε το 33% επί του
µετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου. Επίσης,
µεταξύ της Εταιρίας και της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υπογραφεί την 12.09.2013 σύµβαση χορηγίας,
ήτοι σε προγενέστερη ηµεροµηνία της µεταβίβασης στην EMMA DELTA HELLENIC
HOLDINGS LTD (14.10.2013) και της εκλογής του στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ
Α.Ε.
∆υνητικώς, θα µπορούσε να τεθεί µελλοντικώς σύγκρουση συµφερόντων του κ. Γεωργίου
Μελισσανίδη ως εκ της συµµετοχής του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΠΑΠ Α.Ε. ως µη
εκτελεστικού µέλους, δεδοµένου ότι ο ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει καταρτίσει την από 12.09.2013
σύµβαση χορηγίας µε την Εταιρία. Σύγκρουση θα προέκυπτε µόνον στην περίπτωση
ανώµαλης εξέλιξης στις σχέσεις της Εταιρίας µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε. ως εκ της σύµβασης
χορηγίας. Στην περίπτωση αυτή, ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης δήλωσε ότι δεν θα
συµµετάσχει στη λήψη αποφάσεων των οργάνων των εταιριών επί των θεµάτων αυτών.

γ)

Ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσάτος είναι πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του αθλητικού
σωµατείου ΑΕΚ, ιδιότητα που θα µπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συµφερόντων στις
σχέσεις της Εταιρίας µε την ΑΕΚ.
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-

∆εν υφίσταται οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός στη διάθεση µετοχών της Εταιρίας, τις
οποίες κατέχουν.

-

∆εν υφίστανται οικογενειακοί δεσµοί τους µε άλλα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή µε ιδρυτές της ή µε ανώτερα διοικητικά/διευθυντικά της
στελέχη, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης έχει συγγενικό δεσµό πρώτου βαθµού µε τον µε τον ∆ηµήτριο
Μελισσανίδη, αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, ο οποίος είναι πατέρας
του.

3.14.5 Αµοιβές - Οφέλη
Τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας και το ανώτερο
διοικητικό της στέλεχος (Γενικός ∆ιευθυντής), κ. Ν. Στράτος, δήλωσαν ότι δεν έλαβαν ούτε
λαµβάνουν αµοιβές κατά την περίοδο 05.09 - 30.11.2013 (συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε
υπό όρους ετεροχρονισµένων αµοιβών), καθώς δεν διατηρούν έµµισθη σχέση ή/και δεν έχουν
συνάψει οποιαδήποτε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών µε την
Εταιρία.
Επίσης, τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και το ανώτερο διοικητικό
στέλεχος δήλωσαν ότι δεν έλαβαν ούτε λαµβάνουν οποιοδήποτε άλλο όφελος ή/ και παροχή από την
Εταιρία ούτε υφίστανται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε την Εταιρία που να προβλέπουν την
παροχή οφελών κατά τη λήξη τους (σύνταξη, αποζηµίωση κ.λπ.).
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθµό των µετοχών που κατέχονται από µέλη των
∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και από το Ανώτερο ∆ιοικητικό Στέλεχος της
Εταιρίας, κατά την 24.02.2014:
Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

Αριθµός Μετοχών

Κωνσταντίνος Γενεράκης

Πρόεδρος ∆.Σ. &
∆ιευθύνων Σύµβουλος

−

∆ηµήτριος Μελισσανίδης

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

−

∆ιονύσιος Γιαννακόπουλος

Μέλος ∆.Σ.

−

Γεώργιος ∆αλακούρας

Μέλος ∆.Σ.

−

Παναγιώτης Ζαχόπουλος

Μέλος ∆.Σ.

100

Παρασκευάς Κοσµίδης

Μέλος ∆.Σ.

−

Πέτρος Παππάς

Μέλος ∆.Σ.

100

Γενικός ∆ιευθυντής

−

Νικόλαος Στράτος
Πηγή: Εταιρία.

Σηµειώνεται ότι δεν υφίστανται δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή και στο ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Εταιρίας µέχρι την ηµεροµηνία
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.14.6 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, η Εταιρία δεν εφαρµόζει τις προβλεπόµενες από τη
νοµοθεσία διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης και δεν διαθέτει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας,
καθότι δεν έχει ανάλογη υποχρέωση, ως µη εισηγµένη σε οργανωµένη ή άλλη αγορά Εταιρία.
Συνεπώς η λειτουργία της δεν διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, και τις λοιπές διατάξεις
περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν 3873/2010, 3873/2010, 3884/2010, 3556/2007 άρθρο 37 Ν.
3693/2008 κ.λπ.). Συναφώς, στην Εταιρία δεν λειτουργεί οποιαδήποτε Επιτροπή.
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Η Εταιρία, στο πλαίσιο προαιρετικής εφαρµογής διατάξεων σχετικών µε την εταιρική διακυβέρνηση,
δεσµεύεται να διαθέτει υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων η οποία θα έχει την ευθύνη της άµεσης και
ισότιµης πληροφόρησης των µετόχων της καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά µε την άσκηση
των δικαιωµάτων τους µε βάση τον νόµο και το καταστατικό.
Ειδικότερα, η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων θα µεριµνά για την άµεση, ορθή και ισότιµη
πληροφόρηση των µετόχων σχετικά µε την διανοµή µερισµάτων, πράξεις εκδόσεως νέων µετοχών,
διανοµής, παροχής πληροφοριών σχετικά µε τις Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους, κ.λπ.
Παράλληλα, η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων θα έχει την αρµοδιότητα της τήρησης και
ενηµέρωσης του µετοχολογίου της Εταιρίας.

3.15 Προσωπικό
Η Εταιρία από την ίδρυσή της µέχρι και την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν
απασχόλησε ούτε απασχολεί προσωπικό και δεν έχει συνάψει κανενός είδους εργασιακές σχέσεις.
Κατά την κατασκευαστική περίοδο η Εταιρία εκτιµά ότι δε θα απασχολήσει προσωπικό. Σχετικά µε το
προσωπικό που θα απαιτηθεί κατά τη λειτουργική περίοδο του Γηπέδου βλέπε ενότητα 3.4.1.2.3
«Ανάλυση Εκτιµώµενων Εξόδων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

3.16 Μετοχικό Κεφάλαιο
3.16.1 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Χωρίς να ληφθεί υπόψη η παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το καταβληµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ανέρχεται
στο ποσό των € 1.000.000,00 διαιρούµενο σε 100.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας € 10,00 η κάθε µία.
Το παραπάνω µετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
που ορίστηκε κατά τη σύστασή της, έχει καλυφθεί πλήρως και το σύνολο των µετοχών που
εκδόθηκαν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς µε µετρητά που καταβλήθηκαν στον τραπεζικό λογαριασµό της
Εταιρίας.

3.16.2 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου
Κατωτέρω παρατίθεται η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από τη σύσταση της µέχρι
την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας, το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο
ποσό των € 1.000.000,00 διαιρούµενο σε 100.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας €
10,00 η κάθε µία. Η καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε µε το από
30.09.2013 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, το οποίο κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την
03.10.2013 χωρίς να έχει ακόµη συντελεστεί η σχετική δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ.
Η από 24.02.2014 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας,
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 29.000.000,00 µε
την έκδοση 2.900.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 10,00 η κάθε µία και
τιµής διάθεσης € 10,00 η κάθε µία.
Έτσι, µετά την ανωτέρω απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της
ως άνω αποφασισθείσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, στο ποσό των € 30.000.000,00,
διαιρούµενο σε 3.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 10,00 η κάθε µία.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από τη σύσταση
της µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΣΟ/ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΣ / ∆Σ

ΟΝΟΜ.
ΑΞΙΑ

Σύσταση

10,00

1.000.000,00

-

1.000.000

1.000.000

1.000.000,00

Γ.Σ.
24.02.2014*

10,00

29.000.000,00

-

2.900.000

3.000.000

30.000.000,00

Με καταβολή
µετρητών

Με
κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών

ΣΥΝOΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

* Με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σηµειώνεται ότι η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές (βλέπε και ενότητα 4.6.1 «Γενικά» του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου). Επιπλέον, δεν υπάρχουν µετατρέψιµες κινητές αξίες, ανταλλάξιµες κινητές
αξίες ή κινητές αξίες µε τίτλους επιλογής.

3.17 Μέτοχοι
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας (η οποία δεν έχει
µεταβληθεί από τη σύσταση της) κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της 24.02.2014:

Μέτοχοι
Γεώργιος Μελισσανίδης
Πέτρος Παππάς
Μαυροειδής Αγγελόπουλος
Ηλίας Λιβάνης
Γεώργιος Σκρέκης
Κωνσταντίνος Μαρινάκης
Ευάγγελος Ασλανίδης
Βάϊα Καπτζίκα
Στέργιος Γαντζούλας
Ιωάννης Ολύµπιος
Απόστολος Πουλοβασίλης
Φώτιος Παπαγεωργίου
Κωνσταντίνος Κοτσάτος
Χαράλαµπος Κουτάς
Παναγιώτης Ζαχόπουλος
Ανδρέας Ανατολιωτάκης
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Αριθµ.
% συµµ.
Μετοχών*
98.500
98,50%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100
0,10%
100.000
100,00%

∆ικ/τα
Ψήφου
98.500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100.000

% συµµ.
98,50%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
100,00%

* Η ονοµαστική αξία των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας είναι € 10,00 η κάθε µια.
Πηγή: Εταιρία.

Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων της Εταιρίας είναι ίδιος µε τον
αριθµό των µετοχών που κατέχουν και εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα.
Ο κύριος µέτοχος της Εταιρίας κ. Γεώργιος Μελισσανίδης ελέγχει σήµερα, πριν την παρούσα αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου, το 98,50% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της
Εταιρίας. Ως αποτέλεσµα, ο κύριος µέτοχος της Εταιρίας έχει τη δυνατότητα να ασκεί σηµαντική
επιρροή στην Εταιρία και να καθορίζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αύξησης ή µείωσης του µετοχικού της
κεφαλαίου, της εκλογής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της διάθεσης των τυχόν κερδών
κάθε εταιρικής χρήσης και άλλων θεµελιωδών αποφάσεων που επηρεάζουν την πολιτική της
Εταιρίας. Ο προαναφερθείς κύριος µέτοχος δεν συµµετέχει σε διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό
όργανο της Εταιρίας ούτε είναι ανώτερο διοικητικό της στέλεχος.
Στο βαθµό που η Εταιρία γνωρίζει, η παραπάνω επιρροή και έλεγχος του κυρίου µετόχου δεν
ασκείται καταχρηστικά. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου
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29 του Καταστατικού της Εταιρίας, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, στη
Συνέλευση παρίσταται Συµβολαιογράφος, που προσυπογράφει και τα πρακτικά.
Σύµφωνα µε την από 11.12.2013 δήλωση του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη, κατά την παρούσα αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, προτίθεται να συµµετάσχει µε το ποσό των € 9.000.000, ήτοι
900.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης € 10,00 η κάθε µια.
Μετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Προσφοράς, υπό την παραδοχή ότι η συµµετοχή των νέων
µετόχων (οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ)
θα διαµορφωθεί στο ποσό των € 20.000.000 και ο κ. Γ. Μελισσανίδης, έχοντας αιτηθεί να
συµµετάσχει µε ποσό € 9.000.000, λαµβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα δήλωση πρόθεσής του,
θα συµµετάσχει µε το ανωτέρω ποσό και θα ελέγχει το 33,28% του µετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωµάτων ψήφου και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να ασκεί σηµαντική επιρροή στην Εταιρία, χωρίς
ωστόσο να δύναται να καθορίζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ανεξαρτήτως της παρουσίας
και συµµετοχής σε αυτήν άλλων µετόχων.
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν έχει συναφθεί καµία συµφωνία για δικαιώµατα προαίρεσης
αγοράς µετοχών (stock options) καθώς και καµία συµφωνία για τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρίας, των µελών των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και του Ανώτερου
∆ιοικητικού Στελέχους της Εταιρίας.
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, δεν υφίσταται καµία γνωστή στην Εταιρία συµφωνία της
οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον
αφορά τον έλεγχο της Εταιρίας.
Σηµειώνεται ότι τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και το ανώτερο
διοικητικό στέλεχος της Εταιρίας κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της 24.02.2014 κατείχαν συνολικά 200 κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρίας, ήτοι το
0,2% του µετοχικού της κεφαλαίου.

3.18 Καταστατικό
Η Εταιρία ιδρύθηκε στις 05.09.2013 µε την επωνυµία «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ». Για τις συναλλαγές της µε το
εξωτερικό η Εταιρία θα χρησιµοποιεί την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο στα λατινικά.
Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού (το «Καταστατικό») της, είναι η
κατασκευή και εκµετάλλευση Γηπέδου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του ∆ήµου Ν.
Φιλαδέλφειας, Νοµού Αττικής στη θέση στην οποία προϋπήρχε το γήπεδο «Ν. Γκούµας» ιδιοκτησίας
του σωµατείου Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ).
Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, η Εταιρία µπορεί να ενεργεί κάθε πράξη ή ενέργεια αναγκαία
και ενδεικτικά:
 Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία, κοινοπραξία ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής
ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
 Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
 Να παραχωρεί το Γήπεδο για αγωνιστικές υποχρεώσεις ποδοσφαιρικών οµάδων που
αγωνίζονται σε Εθνικές και ∆ιεθνείς διοργανώσεις.
 Να διοργανώνει και/ή παραχωρεί το Γήπεδο και τις εγκαταστάσεις του για πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 Να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της Εταιρίας ή
έστω και µη συναφή, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και
επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.
Σύµφωνα µε την Εταιρία, η νοµική της κατάσταση είναι σύµφωνη µε τους νόµους και κανονισµούς
στους οποίους υπόκειται, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία,
συµπεριλαµβανοµένου ενδεικτικά του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
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Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει, µε τις εξαιρέσεις του άρθρου 34 παρ. 2 του
Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει για:
α) την τροποποίηση του Καταστατικού, περιλαµβανοµένης της αύξησης ή µείωσης του µετοχικού
κεφαλαίου,
β) την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12
(προβλεπόµενες από το καταστατικό δυνατότητες εκλογής αντικαταστάτη από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης συµβούλου ή και συνέχισης της
διαχείρισης από τα υπάρχοντα µέλη) και του άρθρου 37 (διορισµός πρώτου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου από το Καταστατικό) του Καταστατικού.
γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασµών (ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων) της Εταιρίας,
δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,
ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
Εταιρίας,
στ) το διορισµό ελεγκτών και καθορισµό της αµοιβής τους και
ζ) το διορισµό εκκαθαριστών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο που επιτρέπεται από το άρθρο 25
του Κ.Ν. 2190/1920, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση
µία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και µέσα σε 6 µήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε
όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει
ο Νόµος και το Καταστατικό.
Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξοµοιώνονται µ' αυτές,
πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται για τη
συνεδρίαση, µε υπολογισµό και των αργιών. Η ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής
Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι άνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό
(1/2). Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία
στη συνέλευση παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του
µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη λήψη
αποφάσεων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καταστατικού, η πρόσκληση η οποία πρέπει να περιλαµβάνει
τουλάχιστον το οίκηµα, τη διεύθυνση, την ηµεροµηνία και ώρα της Συνεδρίασης, τα θέµατα της
ηµερησίας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και
ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση
και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχοµένως, και εξ
αποστάσεως, δηµοσιεύεται ως εξής: στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης
Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση
αυτής έχει καταχωρισθεί στην µερίδα της Εταιρίας στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Για την ανάρτηση
των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενηµερώνεται αµελλητί το οικείο
Γενικό Εµπορικό Μητρώο.
Αν η Εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο, η δηµοσίευση της πρόσκλησης, εκτός του Τεύχους Ανωνύµων Εταιριών και
Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, πραγµατοποιείται σε µία
ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Σηµειώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, η Εταιρία δεν έχει καταχωρήσει την ιστοσελίδα της στη µερίδα
της στο ΓΕ.ΜΗ.
Εναλλακτικά, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να κοινοποιηθεί στους µετόχους µε
δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή ή µε παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι µετοχές
είναι ονοµαστικές, στο σύνολό τους, και οι µέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεύθυνσή τους
στην Εταιρία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) εφόσον οι µέτοχοι έχουν εγκαίρως
γνωστοποιήσει στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διαθέτουν. Στην τελευταία
περίπτωση η πρόσκληση θεωρείται ότι έχει περιέλθει στον παραλήπτη εφόσον υπάρχει σχετική
ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται µε συστηµένη επιστολή η
αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγµένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες της
προβλεπόµενης από το νόµο ελάχιστης προθεσµίας δηµοσίευσης της πρόσκλησης.
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Η δηµοσίευση στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες και στις άλλες εφηµερίδες
πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες.
Προκειµένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου
προβλεπόµενων συνεδριάσεων για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι
µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες ανάµεσα στην εκάστοτε µαταιωθείσα συνεδρίαση
και σε κάθε επαναληπτική.
Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να γίνει κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την
εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τους µετόχους
περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Η συµµετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µπορεί να γίνει εξ
αποστάσεως, µε την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά, κατόπιν ειδικής
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσδιορίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες. Τα θέµατα
αυτά µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Οι
µέτοχοι που ψηφίζουν κατ' αυτό τον τρόπο υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της
πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια δεν λαµβάνονται
υπόψη σε περίπτωση µαταίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της ηµερησίας
διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι µέτοχοι πριν από
δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής ηµερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το
τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
Κατ` εξαίρεση, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, προκειµένου για
αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη µεταβολή του αντικειµένου
της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών, στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο
6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στην µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη
συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,
παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που
ορίζεται στο νόµο ή το παρόν Καταστατικό, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν
µέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν
δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα
παραπάνω και ευρίσκεται εν απαρτία, συνεδριάζουσα έγκυρα πάνω στα θέµατα της αρχικής
ηµερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή το ένα πέµπτο (1/5) όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση αύξησης
του µετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις δεν απαιτείται, εάν στην αρχική
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται
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από το νόµο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα
(10) πλήρεις ηµέρες ανάµεσα στην εκάστοτε µαταιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, εκτός των
προαναφερόµενων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 3 του Καταστατικού, οι
οποίες απαιτούν αυξηµένη απαρτία και οι οποίες λαµβάνονται µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο
τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Αναφορικά µε τα δικαιώµατα µετόχων και τη διαδικασία συµµετοχής των µετόχων στη Γενική
Συνέλευση βλέπε ενότητες 4.6 «∆ικαιώµατα Μετόχων» και 4.6.1 «Γενικά» του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν καθορίζει όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συµµετοχή
πρέπει να γνωστοποιείται.

3.19 Προβλέψεις ή Εκτιµήσεις Κερδών
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, η Εταιρία δεν έχει ανακοινώσει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή
εκτίµηση της κερδοφορίας της ή άλλων µεγεθών για την τρέχουσα χρήση (υπερδωδεκάµηνη) ή της
επόµενες χρήσεις.

3.20 Θεσµικό Πλαίσιο
3.20.1 Θεσµικό Πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας
Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

3.20.2 Θεσµικό Πλαίσιο Γηπέδου
Για την κατασκευή του Γηπέδου απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας από τη ∆ιεύθυνση
Οικοδοµικών και Κτιριακών Κανονισµών του ΥΠΕΚΑ ή άλλης ενδεχοµένης αρµόδιας αρχής.
Για την έκδοση της παραπάνω άδειας απαιτείται η προσκόµιση και έγκριση µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για το εν λόγω έργο, η οποία σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε φάση
σύνταξης.
3.20.3 Έγκριση Λειτουργικότητας από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
Σύµφωνα µε την Εταιρία, η έγκριση Λειτουργικότητας η οποία εκδίδεται από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού (η «Γ.Γ.Α.»), είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία υποχρεωτική και αφορά σε όλες
τις αθλητικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα µεγέθους – χωρητικότητας ή αθλήµατος. Η µελέτη του έργου
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Μελετών της Γ.Γ.Α. και ελέγχεται στους παρακάτω τοµείς:
 Περιγραφή της εγκατάστασης, του τρόπου λειτουργίας, των χρηστών και του τρόπου
κατασκευής (υλικά και εργασίες συνοπτικά).
 Ορισµός του χαρακτήρα της επιχείρησης
 Πολεοδοµικά και Νοµιµοποιητικά στοιχεία (τοπογραφικό διάγραµµα – όροι δόµησης –
εγκρίσεις και τυχόν απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις άλλων εµπλεκόµενων φορέων όπως
Αρχαιολογία, ∆ασαρχείο κλπ. – τίτλοι ιδιοκτησίας)
 Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης (ενδεικτική ροή λειτουργιών – προσπελάσεις)
 ∆ιάγραµµα ∆όµησης
 Κατόψεις, Όψεις, Τοµές όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων
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Σχέδια κερκίδων µε σαφή διάταξη καθισµάτων θεατών – VIP – δηµοσιογράφων κλπ.,
∆ιάγραµµα Ορατότητας.
Εξυπηρετήσεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες
Τήρηση των Κανονισµών ∆όµησης και Πυρασφάλειας

Επίσης, σηµειώνεται ότι η χορηγούµενη έγκριση της Γ.Γ.Α. ως προς τη λειτουργικότητα, δεν
αναπληρώνει ή υποκαθιστά κάτι από τα ζητούµενα για την έκδοση της Άδειας ∆όµησης, ούτε
απαλλάσσει τους µελετητές της αθλητικής εγκατάστασης από την υποχρέωση τήρησης των
διατάξεων και κανονισµών της ισχύουσας κατά τον Ν.Ο.Κ. 4067/ΦΕΚ79/Α’/09.04.2012 και κατά τον
Ν.4014/ΦΕΚ209/Α’/21.09.2011 υποχρεώσεων.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, κατά την πορεία του ελέγχου της µελέτης από την Γ.Γ.Α., είναι ενδεχόµενο να
ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη νοµιµότητα της προς ανέγερση αθλητικής
εγκατάστασης ή των εγκαταστάσεων που προϋπάρχουν στο οικόπεδο.
Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις προδιαγραφών που απαιτούν οργανισµοί όπως η FIFA και η
UEFA για τα γήπεδα των ΠΑΕ που συµµετέχουν στις αθλητικές οργανώσεις των ανωτέρω βλέπε
ενότητα 3.4.2.2.4 «Περιγραφή Νέου Γηπέδου στη Ν. Φιλαδέλφεια» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
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4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
4.1

∆ήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης της δεν επαρκεί για τους επόµενους
δώδεκα (12) µήνες, ανεξάρτητα από το αν η έναρξη κατασκευής του Γηπέδου θα ξεκινήσει σύµφωνα
µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του (βλέπε και ενότητα 3.4.2.2.1 «Εκτιµώµενο
Χρονοδιάγραµµα Έργου» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, εκτιµά ότι οι ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ) οι οποίες αφορούν εξ ολοκλήρου την κατασκευή του Γηπέδου για το επόµενο δωδεκάµηνο, µε
την παραδοχή ότι η έναρξη κατασκευής του Γηπέδου θα ξεκινήσει σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα, ανέρχονται σε € 26,02 εκατ. (€ 21,15 εκατ. χωρίς ΦΠΑ), ενώ έως το τέλος του
πρώτου εξαµήνου του 2015 ανέρχεται σε € 52,35 εκατ. (€ 42,56 εκατ. χωρίς ΦΠΑ). Το εν λόγω ποσό
για το επόµενο δωδεκάµηνο αφορά τις ταµειακές ανάγκες της Εταιρίας για την κατασκευή του
Γηπέδου (συµπεριλαµβανοµένων και ποσών ΦΠΑ) για την περίοδο Φεβρουάριος 2014 – Ιανουάριος
2015, δεδοµένου ότι η Εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό και δεν θα έχει άλλα σηµαντικά
έσοδα/έξοδα για την εν λόγω περίοδο.
Το συνολικό κόστος κατασκευής του Γηπέδου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), το οποίο σύµφωνα
µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί µέχρι το ∆εκέµβριο του 2015, θα ανέλθει
στο ποσό των € 80 εκατ. (€ 65,1 εκατ. χωρίς ΦΠΑ) (βλέπε και ενότητα 3.4.2.2 «Τρέχουσες και
Μελλοντικές Επενδύσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). Για την κάλυψη µέρους του κόστους
κατασκευής του Γηπέδου, ήτοι τις ταµειακές ανάγκες (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) της
ο
ο
ου
κατασκευής του Γηπέδου για το 1 και 2 εξάµηνο του 2014 και µέρος του 1 εξαµήνου του 2015, και
κατ’ επέκταση την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόµενους 12 µήνες,
η Εταιρία πραγµατοποιεί την παρούσα αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, µε σκοπό την άντληση
κεφαλαίων έως του ποσού των € 29 εκατ.
Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης, η Εταιρία προτίθεται να καλύψει τη διαφορά
που θα προκύψει µέχρι του ποσού των € 29,00 εκατ. είτε µε νέα αύξηση του µετοχικού της
κεφαλαίου, είτε µε τραπεζικό δανεισµό που θα συνάψει. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία, µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση
και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό όριο.
Πέραν των ανωτέρω σύµφωνα µε την Εταιρία, σηµειώνεται ότι, κατά την διάρκεια της κατασκευής του
Γηπέδου, προτίθεται να ζητήσει την επιστροφή από το ∆ηµόσιο του ΦΠΑ που αφορά το κόστος
κατασκευής (εξαιρουµένου του ποσού που καλύπτεται µέσω της επιχορήγησης) ώστε να µην
επιβαρύνεται το ταµειακό της πρόγραµµα µε τις εκροές ΦΠΑ.
Σχετικά µε τη δήλωση της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης, στην έκθεση
«Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Επιµελούς Λογιστικής και Οικονοµικής Εξακρίβωσης (due
diligence)», αναφέρονται τα ακόλουθα:
Από την διενέργεια των ως άνω διαδικασιών δεν προέκυψε ότι το υφιστάµενο κεφάλαιο κίνησης κατά
την 30.11.2013 επαρκεί για τους επόµενους 12 µήνες. Πιο συγκεκριµένα:
 Από την εξέταση του υφιστάµενου κεφαλαίου κίνησης την 30.11.2013 ύψους € 461.376 που
προκύπτει από τις ελεγµένες από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ενδιάµεσες Οικονοµικές
Καταστάσεις, προκύπτουν τα εξής:
α) σε ότι αφορά τις τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρίας, µε δεδοµένο ότι δεν έχουν ληφθεί
υπόψη οι υποχρεώσεις προς την ΑΕΚ που απορρέουν από την σύµβαση εκχώρησης
δικαιωµάτων, που υπογράφτηκε µε ηµεροµηνία 16.12.2013 καθώς και οι ανελαστικές
πληρωµές που απορρέουν από τις υφιστάµενες συµβάσεις µε τους µελετητές, το κεφάλαιο
κίνησης δεν επαρκεί για τους επόµενους 12 µήνες και
β) σε ότι αφορά τις επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρίας κατά µείζονα λόγο επίσης δεν
επαρκεί για τους επόµενους 12 µήνες και για λόγους χρηµατοδότησης τους προτείνεται η
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παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Λεπτοµέρειες για την χρηµατοδότηση του
συνόλου της επένδυσης κατασκευής του Γηπέδου αναφέρονται στο ανωτέρω κεφάλαιο των
επενδύσεων και στο επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας και συγκεκριµένα στην
ενότητα «Χρηµατοδότηση Κόστους Κατασκευής».
 Από την εξέταση των παραδοχών και εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σχετικά µε το
υφιστάµενο κεφάλαιο κίνησης την 30.11.2013, λόγω των ολιγάριθµων κινήσεων και του µικρού
χρόνου λειτουργίας της Εταιρίας δεν προέκυψε κάποιο εύρηµα. Σχετικά µε τις ανάγκες για
κεφάλαιο κίνησης για τους επόµενους 12 µήνες γίνεται αναφορά στο ταµειακό πρόγραµµα που
περιλαµβάνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης της Εταιρίας. Σε ότι αφορά τις εκτιµήσεις
και παραδοχές που αφορούν την χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας αυτές
εξετάζονται στο κεφάλαιο του επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάπτυξης της Εταιρίας. Εντούτοις,
σύµφωνα µε τον Πίνακα 9 «Ανάλυση κατασκευαστικού κόστους ανά εξάµηνο» που παρέχεται στο
επιχειρηµατικό σχέδιο Ανάπτυξης, προκύπτει µέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2015 το σύνολο των
ταµειακών εκροών µε ΦΠΑ, ανέρχεται σε € 26,02 εκατ. (€ 21,15 εκατ. χωρίς ΦΠΑ), ενώ έως το
τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2015 ανέρχεται σε € 52,35 εκατ.( € 42,56 εκατ. χωρίς ΦΠΑ).
Κατά δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, η Εταιρία προτίθεται κατά την διάρκεια της κατασκευής
του Γηπέδου, να ζητήσει από το ∆ηµόσιο την επιστροφή του ΦΠΑ που αφορά το κόστος
κατασκευής (εξαιρουµένου του ποσού που καλύπτεται µέσω της επιχορήγησης) ώστε να µην
επιβαρύνεται το ταµειακό της πρόγραµµα µε τις εκροές ΦΠΑ.
 Από την εξέταση των πρακτικών του ∆Σ και της ΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας της περιόδου
05.09 – 30.11.2013, και συγκεκριµένα από αυτό της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της
30.10.2013 προέκυψε η οµόφωνη και παµψηφεί απόφαση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρίας κατά € 29 εκατ. γεγονός που εντάσσεται στα πλαίσια χρηµατοδότησης της
επένδυσης.
Για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε ενότητα 3.2.3 «Προσυµφωνηµένες ∆ιαδικασίες Προσηκόντως
Επιµελούς Λογιστικής και Οικονοµικής Εξακρίβωσης (due diligence)» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

4.2

Ίδια Κεφάλαια & Χρηµατοοικονοµικό Χρέος

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας κατά την
30.11.2013:

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση της Εταιρίας
(ποσά σε €)*

30.11.2013

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
- Με εγγυήσεις επιταγών

-

- Με προσηµειώσεις ακινήτων

-

- Άνευ Εγγυήσεων – Εξασφαλίσεων

-

- Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

-

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων (Α)

-

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
- Με εγγυήσεις – εξασφαλίσεις

-

- Χωρίς εγγυήσεις – εξασφαλίσεις

-

- Μακροπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

-

Σύνολο Μακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων (Β)
Σύνολο ∆ανειακών Υποχρεώσεων

-
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Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση της Εταιρίας
(ποσά σε €)*

30.11.2013

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

1.000.000

Υπέρ το άρτιο
Αποτελέσµατα εις Νέον**

(67.340)

Σύνολο Καθαρής Θέσης ** (Γ)

932.660

Σύνολο (Α+Β+Γ)

932.660

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
** Σηµειώνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα περιλαµβάνονται ζηµιές ποσού € 67.340 που αφορούν την περίοδο
05.09.2013 – 30.11.2013.
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί προσυµφωνηµένες διαδικασίες
που παρουσιάζονται στην ενότητα 3.2.3 «Προσυµφωνηµένες ∆ιαδικασίες Προσηκόντως Επιµελούς Λογιστικής και
Οικονοµικής Εξακρίβωσης (due diligence)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, από τον Έκτακτο Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή.

Στον παρακάτω πίνακα προσδιορίζονται οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρίας
την 30.11.2013:
Καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρίας
(ποσά σε €)*

30.11.2013

Α. Ταµείο

101.833

Β. Καταθέσεις όψεως

1.116.819

Γ. Χρεόγραφα

-

∆. Ρευστότητα (Α) + (Β) + (Γ)
Ε. Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις

1.218.652
**

605.313

ΣΤ. Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

-

Ζ. Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

-

Η. Λοιπές τρέχουσες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις ***

1.362.589

Θ. Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (ΣΤ) + (Ζ) + (Η)

1.362.589

Ι. Καθαρό Βραχυπρόθεσµο Χρέος (Θ) – (Ε) – (∆)

(461.376)

Κ. Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

-

Λ. Μακροπρόθεσµες Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

-

Μ. Σύνολο Μακροπρόθεσµων Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων (Κ) + (Λ)

-

Ν. Καθαρές Συνολικές Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις (Ι) + (Μ)

(461.376)

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
** Αφορά το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων της Εταιρίας κατά την 30.11.2013.
*** Αφορά το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και των Μεταβατικών Λογαριασµών Παθητικού της
Εταιρίας κατά την 30.11.2013.
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί προσυµφωνηµένες διαδικασίες
που παρουσιάζονται στην ενότητα 3.2.3 «Προσυµφωνηµένες ∆ιαδικασίες Προσηκόντως Επιµελούς Λογιστικής και
Οικονοµικής Εξακρίβωσης (due diligence)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, από τον Έκτακτο Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή.

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (συµπεριλαµβανοµένων και των µεταβατικών λογαριασµών
παθητικού) της Εταιρίας αφορούν κυρίως έξοδα επόµενων χρήσεων, προµηθευτές και πιστωτές
διάφορους.
Η Εταιρία µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε
δανειακή σύµβαση και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης ή/και
πιστωτικό όριο.
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Η Εταιρία δεν έχει οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο ή/και υπό αίρεση χρηµατοοικονοµικό χρέος µε
εξαίρεση τις υφιστάµενες συµβάσεις µε τους µελετητές και την ΑΕΚ. Σχετικά µε το εκτιµώµενο χρέος
που θα απαιτηθεί για την κατασκευή του Γηπέδου βλέπε ενότητα 3.4.2.2.2 «Εκτιµώµενο Κόστος
Κατασκευής» και 3.4.2.2.3 «Χρηµατοδότηση Κόστους Κατασκευής» του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων της
30.11.2013 έως και την 25.02.2014, δεν έχουν υπάρξει σηµαντικές µεταβολές στην κεφαλαιακή
διάρθρωση και το καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος της Εταιρίας µε εξαίρεση, τις τιµολογήσεις
ποσού € 646.789 (πλέον ΦΠΑ), οι οποίες αφορούν κυρίως τιµολογήσεις στα πλαίσια των
υφιστάµενων συµβάσεων µε τη FORTHNET A.E. και τον ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και τιµολογήσεις
προµηθευτών ποσού € 288.500 (πλέον ΦΠΑ) στο πλαίσιο υφιστάµενης σύµβασης (Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ). Επιπροσθέτως, κατά την εν λόγω περίοδο, η Εταιρία έχει δώσει προκαταβολές
ποσού € 60.000 για µελλοντική αγορά οικοπέδου παρακείµενου στο χώρο όπου θα ανεγερθεί το
Γήπεδο. Επίσης, κατά την εν λόγω περίοδο, η Εταιρία έχει προβεί σε είσπραξη απαιτήσεων ποσού €
1.157.250 και πληρωµή υποχρεώσεων ποσού € 1.769.120,04 (π.χ. προµηθευτές, ΑΕΚ και λοιπές
πληρωµές). Σηµειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της από 16.12.2013 σύµβασης της Εταιρίας µε το
αθλητικό σωµατείο ΑΕΚ, η τελευταία κατά την εν λόγω περίοδο τιµολόγησε την Εταιρία για το
συνολικό ποσό των € 1.068.344,75 (πλέον ΦΠΑ). Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει, ότι πέραν όσων
παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα σε συνδυασµό µε τα προαναφερθέντα, δεν έχει επέλθει
ουσιαστική αλλαγή στην κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος
της Εταιρίας από την ηµεροµηνία σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της
05.09.2013-30.11.2013 έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

4.3

Όροι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 24.02.2014, στην
οποία παρευρέθησαν όλοι οι µέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των
κοινών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της Εταιρίας, αποφάσισε µεταξύ άλλων, την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 29.000.000,00, µε έκδοση 2.900.000 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 10,00 η κάθε µια και τιµή διάθεσης € 10,00 η κάθε µια,
µε καταβολή µετρητών.
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, αποφάσισε τα εξής:
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα καθορίσει µετά την έγκριση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το χρονικό σηµείο από το οποίο θα επιτρέπονται οι καταθέσεις
προς τον σκοπό της καλύψεως της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η
καταβολή πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία της
Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και µπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) µήνα κατ’
ανώτατο όριο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας.
 Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά µε την παρούσα
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης, οι µέτοχοι που συµµετείχαν στην ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση
των µετόχων της Εταιρίας, αποφάσισαν οµόφωνα, να παραιτηθούν οριστικά και αµετάκλητα του
δικαιώµατος προτιµήσεως, για λόγους ηθικής τάξεως και συναισθηµατικούς, έτσι ώστε να δοθεί η
δυνατότητα στους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ να συµµετάσχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας, σύµφωνα µε πολλαπλώς εκπεφρασθείσα επιθυµία τους, για να ικανοποιηθεί το αίσθηµα
συµµετοχής τους στα δρώµενα της Εταιρίας και να ενισχυθεί η ψυχική τους σύνδεση µε την ιστορική
οµάδα, καθόσον η παροχή στους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ της δυνατότητας να συµµετάσχουν
στην Εταιρία που έχει αναλάβει το έργο κατασκευής του ιστορικού Γηπέδου της ΑΕΚ έχει συµβολική
σηµασία και αποτελεί ηθικό καθήκον όλων των µετόχων. Οι παλαιοί µέτοχοι, παραιτούµενοι από το
δικαίωµα προτίµησης, δικαιούνται να συµµετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου µαζί µε τους λοιπούς
οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ. Επίσης, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας, µεταξύ άλλων, να διαθέσει τις µετοχές της αύξησης στους οπαδούς και
φίλους της ΑΕΚ, βάσει των κριτηρίων που εκείνο θα καθορίσει, καθώς και να καθορίσει το χρονικό
σηµείο από το οποίο θα επιτρέπονται οι καταθέσεις προς τον σκοπό της καλύψεως της αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
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Καταληκτική προθεσµία καταβολής των ποσών της αύξησης έχει οριστεί η 24 Ιουνίου 2014.
Σηµειώνεται ότι η προαναφερόµενη προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) µήνα κατ’ ανώτατο
όριο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την από 24.02.2014 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου της Εταιρίας,
µεταξύ άλλων, αποφασίστηκαν τα εξής:
Πρόσωπα που θα δικαιούνται να συµµετάσχουν στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας:
Τα πρόσωπα που δικαιούνται να συµµετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου είναι νοµικά και φυσικά
πρόσωπα (στα οποία περιλαµβάνονται όλοι οι οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, οι κάτοχοι εισιτηρίων
διαρκείας, τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, καθώς και οι µέτοχοι της Εταιρίας), καλύπτοντας τις
µετοχές που έκαστος επιθυµεί να αναλάβει και καταβάλλοντας το πλήρες ποσό της συµµετοχής τους
στην αύξηση. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, θα είναι δυνατή η καταβολή (αµέσως ή δι’
αντιπροσώπου) του ποσού, µε το οποίο επιθυµούν να συµµετάσχουν στην αύξηση, απευθείας σε
τραπεζικό λογαριασµό επ’ ονόµατι της Εταιρίας στην Τράπεζα Πειραιώς, που θα ανοιχθεί για το
σκοπό της συγκέντρωσης του κεφαλαίου της αυξήσεως. Σχετικώς θα συµπληρωθεί και θα υπογραφεί
από κάθε πρόσωπο (ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του) το έντυπο της αίτησης µε τα στοιχεία
που απαιτούνται για τη συµµετοχή στην αύξηση κεφαλαίου.
∆ιευκρινίζεται ότι στα παραπάνω πρόσωπα µε δικαίωµα συµµετοχής στην αύξηση
συµπεριλαµβάνονται και οι µέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι, έχοντας παραιτηθεί οριστικώς και
αµετακλήτως από το δικαίωµα προτίµησης κατά την από 24.02.2014 Γενική Συνέλευση των µετόχων
της Εταιρίας, δικαιούνται να συµµετάσχουν στην παρούσα αύξηση επί ίσοις όροις µε τους
υπόλοιπους συµµετέχοντες. Το ίδιο ισχύει και για κάθε «φίλο» της ΑΕΚ που επιθυµεί να ενισχύσει
την ευγενή προσπάθεια της ιστορικής οµάδας να αποκτήσει το δικό της γήπεδο.
Το ποσό της αύξησης που θα καλύψει κάθε πρόσωπο θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των € 10,00,
ποσό το οποίο είναι η ονοµαστική αξία της κάθε νέας µετοχής, καθώς και η τιµή διάθεσής της.
Συνεπώς, αν κάποιο πρόσωπο συµµετάσχει στην αύξηση καταβάλλοντας ποσό που δεν είναι
ακέραιο πολλαπλάσιο των € 10,00, η κάλυψη θα ισχύει για το αµέσως µικρότερο ακέραιο
πολλαπλάσιο και στο πρόσωπο αυτό θα επιστραφεί άτοκα από την Εταιρία η χρηµατική διαφορά.
Κατά την κατανοµή των νέων µετοχών, στο πλαίσιο της δηµόσιας προσφοράς, θα δοθεί από την
Εταιρία προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις συµµετοχής ανεξαρτήτως του ύψους του δηλωθέντος
ποσού συµµετοχής, για το τµήµα της συµµετοχής τους που αφορά µέχρι το ποσό των € 100.000
(ήτοι µέχρι 10.000 νέες κοινές µετοχές ανά συµµετέχοντα).
Το κατά προτεραιότητα όριο των € 100.000 δύναται σε περίπτωση υπερκάλυψης, δηλαδή υποβολής
αιτήσεων συµµετοχής συνολικού ύψους µεγαλύτερου των € 29.000.000, να αναπροσαρµοστεί προς
τα κάτω µε βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου,
µε µείωση του κατανεµόµενου αριθµού νέων µετοχών ανά συµµετέχοντα.
Αν µετά την ικανοποίηση του κατά προτεραιότητα ορίου εγγραφών (αρχικού ή του µειωµένου που θα
προκύψει κατά τα ανωτέρω), κατά την ανωτέρω κατανοµή παραµείνουν νέες µετοχές που δεν
κατανεµήθηκαν, αυτές µε νεότερη κατανοµή θα κατανεµηθούν στους συµµετέχοντες που
ενεγράφησαν για αριθµό νέων µετοχών µεγαλύτερο του τελικά διαµορφωµένου κατά προτεραιότητα
ορίου, αναλογικά µε βάση το µη ικανοποιηθέν τµήµα της εγγραφής τους.
Η Εταιρία θα ενηµερώσει, µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Προσφοράς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και το επενδυτικό κοινό για το κατά προτεραιότητα όριο της τελικής κατανοµής.
Στην περίπτωση υπερκάλυψης τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα έχουν χρησιµοποιηθεί για την
απόκτηση νέων µετοχών από όσους συµµετείχαν στην αύξηση θα επιστραφούν άτοκα στα πρόσωπα
που τα κατέβαλαν, από την Εταιρία.
Σε ενδεχόµενη µερική κάλυψη του ποσού της αύξησης, θα κατανεµηθεί στους συµµετέχοντες το
100% των νέων µετοχών τις οποίες αιτήθηκαν να αναλάβουν.
Σε περίπτωση που κάποιος εκ των προσώπων, που θα συµµετάσχουν στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου, προχωρήσει σε κατάθεση παραλείποντας να σηµειώσει τα στοιχεία του έτσι ώστε να µην
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είναι δυνατή από την Εταιρία η καταγραφή του, η Εταιρία δεν θα τον συµπεριλάβει στην παρούσα
αύξηση και τα ποσά που κατέβαλε θα του επιστραφούν από την Εταιρεία, άτοκα.
Στην παρούσα αύξηση δεν υπάρχει ανώτατο όριο εγγραφής ανά συµµετέχοντα. Ως εκ τούτου κάθε
ενδιαφερόµενος δύναται να συµµετάσχει στο πλαίσιο της παρούσας αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου µε ποσό και αριθµό µετοχών µέχρι του συνολικού ποσού της αποφασισθείσας αύξησης
του µετοχικού κεφαλαίου ήτοι € 29.000.000 (2.900.000 νέες κοινές µετοχές). Επίσης σηµειώνεται ότι
κατώτατο όριο εγγραφής είναι το ποσό των € 10,00 που αντιστοιχεί στην τιµή διάθεσης µιας (1) νέας
κοινής µετοχής.
Όσα φυσικά πρόσωπα επιθυµούν να συµµετάσχουν στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρίας µέσω της Τράπεζας Πειραιώς, θα µπορούν να προσέρχονται τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς, µε το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας (ή το
διαβατήριο τους) και το εκκαθαριστικό της εφορίας (ή το λογαριασµό της ∆ΕΗ) ώστε να προκύπτουν
τα στοιχεία, η διεύθυνση και το ΑΦΜ των ανωτέρω προσώπων, για να συµπληρωθούν τα στοιχεία
της αίτησης συµµετοχής τους στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Η αίτηση συµµετοχής, µπορεί να υποβάλλεται είτε από τους ιδίους τους συµµετέχοντες στην αύξηση
είτε από νόµιµο αντιπρόσωπό τους, εντεταλµένο µε συµβολαιογραφική πράξη ή εξουσιοδότηση
θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από την αρµόδια αρχή.
Μετά την κατάθεση των χρηµάτων στην Τράπεζα Πειραιώς, στον ειδικό λογαριασµό της Εταιρίας που
θα ανοιχθεί για τους σκοπούς της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, οι συµµετέχοντες ή οι
εντολοδόχοι τους θα παραλαµβάνουν σχετική απόδειξη κατάθεσης από την Τράπεζα. Εξυπακούεται
ότι η απόδειξη αυτή δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο.
Σε περίπτωση συµµετοχής στην παρούσα αύξηση νοµικών προσώπων, τα εξουσιοδοτηµένα από το
αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου πρόσωπα θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της
Εταιρίας, όπου και θα πραγµατοποιείται ο έλεγχος των απαραιτήτων δικαιολογητικών και θα
υποβάλλεται η σχετική αίτηση για την εγγραφή του νοµικού προσώπου στην παρούσα αύξηση για
συγκεκριµένο ποσό και αριθµό µετοχών (υπεύθυνος επικοινωνίας: Ν. Στράτος, τηλ. 210 8236179).
Κατόπιν ελέγχου από την Εταιρία και διαπίστωσης της νοµιµότητας των δικαιολογητικών που θα
έχουν προσκοµίσει οι συµµετέχοντες – νοµικά πρόσωπα στην αύξηση, οι οποίοι θα έχουν προσέλθει
απ’ ευθείας στα γραφεία της Εταιρίας, και µόνο µετά από συνεννόηση µε την Τράπεζα Πειραιώς, ο
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ελεγχθέντος νοµικού προσώπου θα προσέρχεται κατά τις
εργάσιµες µέρες και ώρες στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς για να καταθέσει το δηλωθέν
ποσό συµµετοχής στην αύξηση κεφαλαίου στον ειδικό λογαριασµό της αύξησης που τηρεί η Τράπεζα
Πειραιώς επ’ ονόµατι της Εταιρίας. Μετά την κατάθεση των χρηµάτων στον ειδικό λογαριασµό της
Εταιρίας που θα ανοιχθεί στην Τράπεζα Πειραιώς για τους σκοπούς της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου, οι συµµετέχοντες - νοµικά πρόσωπα θα παραλαµβάνουν σχετική απόδειξη κατάθεσης
από την Τράπεζα, την οποία θα πρέπει να προωθήσουν αµελλητί και µε κάθε πρόσφορο µέσο (λ.χ.
µέσω φαξ, ηλεκτρονικού µηνύµατος ή ιδιοχείρως) στην Εταιρία, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
συµµετοχή τους στη διαδικασία της αύξησης. Εξυπακούεται ότι η εν λόγω απόδειξη κατάθεσης δεν
αποτελεί προσωρινό τίτλο. Αιτήσεις συµµετοχής µέσω της Εταιρίας, οι οποίες δεν θα συνοδεύονται
από τη σχετική απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα, δεν θα γίνονται αποδεκτές από την Εταιρία.
Επισηµαίνεται ότι κλασµατικές µετοχές δεν θα εκδοθούν. Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω πρόσωπα θα
δηλώνουν τον αριθµό των νέων µετοχών για τον οποίο επιθυµούν να εγγραφούν και θα καταθέτουν
το αντίστοιχο ποσό στον ειδικό λογαριασµό που προορίζεται για την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν περισσότερες της µίας εγγραφές των ίδιων φυσικών ή νοµικών
προσώπων µε βάση δηµογραφικά στοιχεία του εγγραφόµενου, το σύνολο των εγγραφών θα
αντιµετωπίζεται από την Εταιρία ως ενιαία εγγραφή, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά αναλόγως των
λοιπών όρων συµµετοχής στην αύξηση επί του συνολικού ποσού και του αιτούµενου αριθµού νέων
µετοχών της ενιαίας αυτής εγγραφής.
Η συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
δηµοσίας προσφοράς, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της προηγούµενης κυκλοφορίας του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κατά το νόµο, είναι δεσµευτική και δεν µπορεί να ανακληθεί, εκτός εάν
εκδοθεί συµπλήρωµα Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε όσα ορίζει ο νόµος κάθε φορά.
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Επισηµαίνεται ότι προς διευκόλυνση των ανωτέρω προσώπων που θέλουν να συµµετάσχουν στην
παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα λειτουργεί ειδικό τµήµα στα γραφεία της
Εταιρίας και θα είναι δυνατή και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (υπεύθυνος επικοινωνίας Ν. Στράτος,
τηλ. 210 8236179).
Τα ποσά, που θα κατατεθούν στην Τράπεζα Πειραιώς µέσω του δικτύου της κατά τη διάρκεια της
δηµόσιας προσφοράς, προκειµένου να καλυφθεί η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
µέχρι του ποσού των € 29.000.000,00 (2.900.000 νέες κοινές µετοχές), θα συγκεντρωθούν στον
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που θα ανοιχθεί επ’ ονόµατι της Εταιρίας στην Τράπεζα Πειραιώς,
προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αύξησης και να πιστοποιηθεί από το ∆.Σ. η καταβολή
των σχετικών ποσών.
Σχετικά µε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από την Εταιρία σε περίπτωση επιστροφής χρηµάτων
η οποία θα πραγµατοποιηθεί από την Εταιρία, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις που αναφέρονται
παραπάνω, σηµειώνεται ότι η Εταιρία µε ανακοίνωση της µετά την ολοκλήρωση της παρούσας
αύξησης θα γνωστοποιήσει άµεσα την ηµεροµηνία µετά την οποία οι προαναφερθέντες
συµµετέχοντες που εµπίπτουν στις εν λόγω περιπτώσεις θα µπορούν να προσέρχονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, µε το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης και το δελτίο της
αστυνοµικής τους ταυτότητας (ή το διαβατήριο τους) για την είσπραξη των εν λόγω ποσών µε
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό που κάθε δικαιούχος θα υποδείξει στην Εταιρία.
Επίσης, η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 24.02.2014
αποφάσισε ότι στην περίπτωση που µετά τα ανωτέρω, δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της
αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Σηµειώνεται ότι ο κύριος µέτοχος κ. Γεώργιος Μελισσανίδης ελέγχει κατά την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το 98,50% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου
της Εταιρίας. Σύµφωνα µε την από 11.12.2013 δήλωση του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη, κατά την
παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, προτίθεται να συµµετάσχει µε το ποσό των
€ 9.000.000, ήτοι 900.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης €
10,00 η κάθε µια. Σχετικά µε τις δηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ∆/ντη
της Εταιρίας και των ιδρυτών/µετόχων της Εταιρίας βλέπε ενότητα 4.8 «Μείωση ∆ιασποράς
(Dilution)» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Σηµειώνεται ότι µετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), δεν είναι δυνατή η
ανάκλησή της για οποιοδήποτε λόγο.
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας, θα καταχωρηθούν οι νέες µετοχές στο βιβλίο µετόχων που τηρεί η Εταιρία
και µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, θα προχωρήσει στην εκτύπωση εγχάρτων τίτλων
(προσωρινών ή οριστικών), τους οποίους οι µέτοχοι θα παραλαµβάνουν µε τη διαδικασία που θα
οριστεί σε νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.
Συνοπτικά, οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

100.000

Με αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε ∆ηµόσια
Προσφορά στην Ελλάδα σε οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ

2.900.000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
Ονοµαστική Αξία Μετοχής
Τιµή ∆ιάθεσης ανά Μετοχή
(1)
Συνολικά Εκτιµώµενα Έσοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

3.000.000
€ 10,00
€ 10,00
€ 29.000.000,00

Κοινές
ονοµαστικές
Κοινές
Ονοµαστικές
Κοινές
Ονοµαστικές

(1)
Με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία.
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Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το µετοχικό
της κεφάλαιο, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, θα ανέρχεται σε € 30.000.000,00 και θα
διαιρείται σε 3.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 10,00 η κάθε µια.
Η από 24.02.2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την
παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του
Καταστατικού µαζί µε αντίγραφο του κωδικοποιηµένου Καταστατικού της Εταιρίας θα υποβληθούν
άµεσα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) προς καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε.
Όλες οι νέες µετοχές παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωµα συµµετοχής σε ενδεχόµενη διανοµή
µερίσµατος από τα κέρδη της πρώτης υπερδωδεκάµηνης εταιρικής χρήσης, η οποία άρχισε από τη
σύσταση της Εταιρίας (05.09.2013) και λήγει στις 31.12.2014, εφόσον διανεµηθεί µέρισµα (βλέπε
σχετικά και ενότητα 3.13 «Μερισµατική Πολιτική» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).
Σηµειώνεται ότι οι µετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη, ή και µη οργανωµένη
αγορά, κάποιου χρηµατιστηρίου και δεν προβλέπεται η εισαγωγή τους σε οργανωµένη ή άλλη αγορά.
Σε περίπτωση δηµοσίευσης συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.
3 του Ν. 3401/2005, τα ανωτέρω πρόσωπα που θα έχουν ήδη καταθέσει χρήµατα για την απόκτηση
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας πριν από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος,
δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από τη
δηµοσίευση του συµπληρώµατος.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόµιµες διαδικασίες, ως προς τη σύγκληση και
διεξαγωγή της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24.02.2014, η
οποία, µεταξύ άλλων, αποφάσισε την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή
µετρητών και δεσµεύεται ότι θα τηρήσει όλες τις νόµιµες διαδικασίες αναφορικά µε την παρούσα
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.

4.4

Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων

Η από 24.02.2014 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφάσισε την
παρούσα αύξηση µετοχικού Κεφαλαίου προκειµένου, µε τη συνδροµή και των φίλων και οπαδών της
ΑΕΚ, και των µελών του αθλητικού της Σωµατείου να αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια που θα
επιτρέψουν στην Εταιρία να υλοποιήσει τον καταστατικό της σκοπό, δηλαδή σε πρώτη φάση την
κατασκευή Γηπέδου και των εγκαταστάσεων του στην περιοχή του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας όπου
προϋπήρχε το γήπεδο «Ν. Γκούµας» ιδιοκτησίας της ΑΕΚ.
Τα κεφάλαια που δύναται να αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, και µετά την αφαίρεση των εκτιµώµενων εξόδων
έκδοσης ποσού € 0,48 εκατ., εκτιµάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των € 28,52 εκατ.
Ειδικότερα, η Εταιρία εκτιµά ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση, υπό την
παραδοχή της πλήρους κάλυψης, θα διατεθούν, στο σύνολό τους, µέχρι τα µέσα του 1ο εξαµήνου
του 2015, και θα καλύπτουν τον κύριο όγκο µελετών, χωµατουργικές εργασίες, αντιστηρίξεις,
στεγανολεκάνη, φέροντα οργανισµό, πυλώνες, προκατασκευασµένες κερκίδες, δεξαµενές οµβρίων,
αρµούς διαστολής και στέγαστρο χωρίς µεµβράνη καθώς και µέρος των δαπανών σχετικά µε τη
διασυνδεσιµότητα του Γηπέδου µε τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σύµφωνα µε την Εταιρία, σε
περίπτωση µερικής κάλυψης και αναλόγως του ποσού που θα συγκεντρωθεί από την παρούσα
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, θα χρησιµοποιηθεί από την Εταιρία για να καλύψει τις ταµειακές
ο
ο
ανάγκες (ταµειακές εκροές µε ΦΠΑ) του έργου κατασκευής του Γηπέδου το 1 ή/και το 2 Εξάµηνο
του 2014. Για µεγαλύτερη ανάλυση βλέπε και ενότητα 3.4.2.2 «Τρέχουσες και Μελλοντικές
Επενδύσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Σε περίπτωση που τα έσοδα της Εταιρίας από την παρούσα αύξηση είναι χαµηλότερα από τα
προσδοκώµενα, η Εταιρία για το ποσό που υπολείπεται από τα εκτιµώµενα έσοδα της αύξησης θα
προβεί είτε σε δανεισµό είτε σε νέα αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία,
µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή
σύµβαση και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραµµή χρηµατοδότησης ή/και πιστωτικό όριο.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα
αύξηση θα διατηρούνται, µέχρι την εκταµίευση τους για τους ως άνω σκοπούς, σε καταθετικούς
τραπεζικούς λογαριασµούς.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δεσµεύεται να ενηµερώσει την επόµενη Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των µετόχων της, καθώς και σε τυχόν Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί
νωρίτερα από την Τακτική, σχετικά µε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την παρούσα
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρία δεσµεύεται ότι η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων,
κατά τις γνωστοποιήσεις των ανωτέρω περιπτώσεων θα ελέγχεται από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή.

4.5

Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας

Οι µετοχές της Εταιρίας είναι κοινές, ονοµαστικές και πλήρως αποπληρωµένες. Οι µετοχές της
Εταιρίας δύνανται να µετατραπούν σε ανώνυµες και το αντίστροφο µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και την παρ.
3 του άρθρου 26 του Καταστατικού και µε τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.
Το νόµισµα στο οποίο είναι εκφρασµένες οι µετοχές είναι το ευρώ.
Η Εταιρία τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόµενες µετοχές κατ' αύξοντα αριθµό,
το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, το επάγγελµα, ή η ιδιότητα του κυρίου της µετοχής, η εθνικότητα
αυτού και η διεύθυνσή του. Η µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας γίνεται µε εγγραφή
στο βιβλίο µετόχων χρονολογουµένη και υπογραφοµένη από τον µεταβιβάζοντα µέτοχο και τον προς
ον η µεταβίβαση.
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε µετοχή, τα
δικαιώµατα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός
εκπρόσωπος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν
από τη µετοχή αυτή. Οι συγκύριοι µετοχής, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την
εκπλήρωση των προς την Εταιρία υποχρεώσεων των που απορρέουν από τη µετοχή.
Σύµφωνα µε την Εταιρία, δεν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη
µεταβίβαση των τίτλων. Κατά τούτο οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες. Οι µετοχές
παρέχουν σε όλους τους µετόχους ίσα δικαιώµατα. ∆εν υφίσταται άλλος περιορισµός που να
προκύπτει από το Καταστατικό της Εταιρίας.
Το µετοχολόγιο της Εταιρίας τηρείται στα γραφεία της, επί της οδού Αργοστολίου 15, 113 62 Αθήνα,
∆ήµος Αθηναίων (υπεύθυνος κ. Νικόλαος Στράτος).
Οι µετοχές της Εταιρίας µπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν µία ή περισσότερες
µετοχές, µε τον τρόπο που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι µετοχές κόπτονται από διπλότυπο
βιβλίο είναι αριθµηµένες µε αύξοντα αριθµό, αναγράφουν την ονοµαστική αξία της µετοχής το
ονοµατεπώνυµο και τα λοιπά στοιχεία των µετόχων εφ' όσον πρόκειται για ονοµαστικές µετοχές και
την ηµεροµηνία έκδοσης της και έχουν την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ενός Συµβούλου που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ακόµα δε
έχουν και µερισµαταποδείξεις µε αύξοντα αριθµό.
Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των µετοχών µπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους
αυτών προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία (εκτός από µερισµαταποδείξεις).
Οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ταυτόχρονα µε την παράδοση των
οριστικών τίτλων στους µετόχους.
Επισηµαίνεται ότι η Εταιρία εξέδωσε στις 02.12.2013 δεκαέξι (16) προσωρινούς τίτλους κοινών
ονοµαστικών µετοχών, αντιστοιχούντες στους 16 µετόχους/ιδρυτές της Εταιρίας και στο σύνολο του
καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το Καταστατικό της
Εταιρίας και ο Κ.Ν. 2190/1920.
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Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούµενοι
καταστρέφονται µε φροντίδα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε ειδική συνεδρίαση για την οποία
συντάσσεται ειδικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθµοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν
και ο λόγος της αντικατάστασής του.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Καταστατικού, σηµειώνεται ότι επιτρέπεται η
σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί των µετοχών της Εταιρίας. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της
Εταιρίας, σηµειώνεται ότι οι µετοχές δεν έχουν ενεχυριασθεί ούτε φέρουν οποιοδήποτε βάρος.
Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Καταστατικού, απαγορεύεται στην Εταιρία
να λαµβάνει δικές της µετοχές, καθώς και µετοχές µητρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο, για την
εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από την ίδια, ή άλλων απαιτήσεων της.
∆εν υπάρχουν δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς ή / και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και
υποχρεωτικής εξαγοράς των κινητών αξιών της Εταιρίας. ∆εν υφίστανται δηµόσιες προτάσεις τρίτων
για την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Οι µετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε άλλη, οργανωµένη ή
και µη οργανωµένη αγορά, και δεν προβλέπεται η εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε
άλλη οργανωµένη ή µη οργανωµένη αγορά και δε φέρουν αριθµό ISIN.

4.6
4.6.1

∆ικαιώµατα Μετόχων
Γενικά

Η Εταιρία έχει εκδόσει µόνο κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές και δεν υφίσταται άλλη
κατηγορία µετόχων που να έχει ειδικά προνόµια, δικαιώµατα ή περιορισµούς σε σχέση µε αυτές.
Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
από τον Κ.Ν. 2190/1920 (ο «Νόµος») και το Καταστατικό της, ως ισχύει, το οποίο δεν περιέχει
διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος.
Η ευθύνη του µετόχου περιορίζεται στην ονοµαστική αξία της µετοχής του. Τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ανήκουν στον νόµιµο κύριο αυτής, η κυριότητα δε
αυτής σηµαίνει αυτόµατα και αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας,
των νοµίµων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
αυτής που λαµβάνονται µέσα στα όρια της αρµοδιότητας τους και στα πλαίσια του Νόµου και του
Καταστατικού. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρίας µόνο
µέσω της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις
Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, θα
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας, κάθε µέτοχος έχει δικαίωµα
παράστασης στη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, εφόσον έχει καταθέσει τις µετοχές του πέντε
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο Ταµείο
της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη τράπεζα
στην Ελλάδα, ελληνική ή ξένη, που θα καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην πρόσκληση για
τη Γενική Συνέλευση. Οι µέτοχοι µπορούν να αντιπροσωπευθούν µε πληρεξουσίους που ορίζονται
µε επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευµένοι και τα νοµικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους
νόµιµους αντιπροσώπους τους. Νοµικά πρόσωπα, τηρουµένων των προαναφερόµενων
διατυπώσεων κατάθεσης των µετοχών τους, µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών πρέπει να περιέχουν και σηµείωση του αριθµού αυτών,
προσάγονται δε µαζί µε τα πληρεξούσια στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
καθορισµένη ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συµµορφωθούν
µε τις παραπάνω διατυπώσεις επιτρέπεται να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µόνον ύστερα από
άδεια αυτής.
138

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισµένη ηµέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση
τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρίας και σε εµφανή θέση ο κατάλογος των µετόχων που έχουν
δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τα ονόµατα των
µετόχων και των αντιπροσώπων τους, τον αριθµό των µετοχών και ψήφων κάθε µετόχου και τις
διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις µετόχων ή αντιπροσώπων
αυτών κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ηµερήσιας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
∆έκα (10) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρίας και να δώσει σε κάθε
µέτοχο εφ' όσον ζητηθούν τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για
έγκριση στη συνέλευση, µαζί µε τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών.
Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να γίνει κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την
εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τους µετόχους
περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Η συµµετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µπορεί να γίνει εξ
αποστάσεως, µε την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά, κατόπιν ειδικής
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσδιορίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες. Τα θέµατα
αυτά µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Οι
µέτοχοι που ψηφίζουν κατ' αυτό τον τρόπο υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της
πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια δεν λαµβάνονται
υπόψη σε περίπτωση µαταίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης.
Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν υπάρχουν περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια υπέρ συγκεκριµένων
µετόχων, ούτε περιορισµούς κατά συγκεκριµένων µετόχων.
Κάθε µέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται στις σχέσεις του µε την Εταιρία, ότι έχει νόµιµη
κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόµους. Σε περίπτωση που κατοικεί
εκτός της έδρας της Εταιρίας, πρέπει να έχει διορισµένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρία νόµιµα θα
κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραµµατέα του τµήµατος Εταιριών του
Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.
Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας και των µετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά µεταξύ της
Εταιρίας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν
διαφορετικά ορίζει ο Νόµος, επιτρεπόµενης µόνον της προσφυγής σε διαιτησία στην ηµεδαπή ή την
αλλοδαπή.
Οι µέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους ή οι δανειστές τους, δεν µπορούν να
προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή να
επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανοµή της εταιρικής περιουσίας ή να αναµειχθούν στη διοίκηση της
Εταιρίας ή να αµφισβητήσουν τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
εξαιρουµένων των δικαιωµάτων που έχουν από το νόµο και το καταστατικό ως µέτοχοι.

4.6.2

Έκδοση Νέων µετοχών και ∆ικαίωµα Προτίµησης παλαιών µετόχων

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή
έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σ’
ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο οµολογιακό δάνειο, στους παλαιούς µετόχους της Εταιρίας να
αναλάβουν τις νέες µετοχές ή οµολογίες, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο που
υπάρχει. Αν οι µέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωµα προτίµησης µέσα στην προθεσµία που θα
καθορίζεται από το αρµόδιο όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν µπορεί
139

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.
σε καµία περίπτωση να είναι να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες, τότε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να διαθέσει ελεύθερα κατά την κρίση του τις νέες µετοχές ή τις οµολογίες που δεν
έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος
προτίµησης, την προθεσµία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει µε απόφαση του το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µέσα στα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται
και η προθεσµία, µέσα στην οποία µπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα και δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από ένα (1) µήνα, δηµοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι µετοχές της
Εταιρίας είναι ονοµαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης θα γίνεται µε
συστηµένες επί αποδείξει επιστολές που στέλνονται στους µετόχους.
Η εν λόγω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να
παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι που εκπροσωπούν 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.
Το δικαίωµα προτίµησης µπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
Με την από 24.02.2014 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας,
κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου της Συνέλευσης σχετικά µε τη διάθεση των νέων
µετοχών σε όλους τους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ και την πρόταση να παραιτηθούν όλοι οι
υφιστάµενοι µέτοχοι οριστικά και αµετάκλητα από το δικαίωµα προτίµησης, οι παριστάµενοι µέτοχοι,
εκπροσωπούντες το 100% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισαν οµόφωνα να
παραιτηθούν οριστικά και αµετάκλητα από το δικαίωµα προτίµησης για λόγους ηθικής τάξεως και
συναισθηµατικούς, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ να
συµµετάσχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σύµφωνα µε πολλαπλώς εκπεφρασθείσα
επιθυµία τους, για να ικανοποιηθεί το αίσθηµα συµµετοχής τους στα δρώµενα της Εταιρίας και να
ενισχυθεί η ψυχική τους σύνδεση µε την ιστορική οµάδα, καθόσον η παροχή στους οπαδούς και
φίλους της ΑΕΚ της δυνατότητας να συµµετάσχουν στην Εταιρία που έχει αναλάβει το έργο
κατασκευής του ιστορικού γηπέδου της ΑΕΚ έχει συµβολική σηµασία και αποτελεί ηθικό καθήκον
όλων των µετόχων.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι παλαιοί µέτοχοι δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στην αύξηση, αλλά ότι
υποχωρούν, επειδή πρωτίστως πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους οπαδούς και φίλους της
ΑΕΚ να συµµετάσχουν σε πλουραλιστική βάση στην εν λόγω αύξηση κεφαλαίου. Οι παλαιοί µέτοχοι
έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν µαζί µε τους λοιπούς οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ στην αύξηση
κεφαλαίου, όχι όµως ασκώντας δικαίωµα προτίµησης.

4.6.3

∆ικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρίας

Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα µε τον αριθµό
των µετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και µπορούν να ασκούν το δικαίωµά τους αυτό
σύµφωνα µε το νόµο, το Καταστατικό και τις νόµιµες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

4.6.4

∆ικαίωµα Μερίσµατος
α

Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Καταστατικού της Εταιρίας και µε την επιφύλαξη του άρθρου 44 του
Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν µετά την
αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγµατοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζηµιών, νόµιµων
αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν, αφαιρούνται
µε τη σειρά τα ακόλουθα ποσά:
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 Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών για τον σχηµατισµό του
υποχρεωτικού τακτικού αποθεµατικού που προβλέπεται από το Νόµο, µέχρι να συγκεντρωθεί
έτσι το ποσό που είναι ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει
να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική έως ότου συµπληρωθεί το
παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεµατικό µειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό
το αποθεµατικό κεφάλαιο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχοµένου
χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασµού κερδών και ζηµιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανοµή
µερίσµατος.
 Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή µερίσµατος, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως εκάστοτε ισχύει
 Από το υπόλοιπο ποσό διατίθενται: 1) Ποσοστό που ορίζει κατά την κρίση της η Τακτική Γενική
Συνέλευση σε αµοιβές και κατά ποσοστά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή των ∆ιευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, για τις υπηρεσίες
τους, πέρα από τους τακτικούς µισθούς και αποζηµιώσεις του, 2) Το ποσό που αποµένει
διατίθεται όλο ή κατά µέρος για το σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού ή για τη διανοµή
συµπληρωµατικού µερίσµατος στους µετόχους ή µεταφέρεται στην επόµενη διαχειριστική χρήση
ή διατίθεται για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σύµφωνα πάντα µε τη σχετική
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μετά το πρώτο εξάµηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να
µοιράσει προσωρινά µέρισµα στους µετόχους µε βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και
δηµοσιεύει σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρµόδια εποπτεύουσα
δηµόσια αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για διανοµή.
Τα µερίσµατα που δίνονται µε αυτόν τον τρόπο δεν µπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2)
των καθαρών κερδών που εµφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.
Το προς διανοµή εγκριθέν µέρισµα καταβάλλεται στους µετόχους από την ηµεροµηνία που θα ορίζει
η Γενική Συνέλευση ή και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση της, και µέσα σε δυο (2) µήνες
µετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας. Ο τρόπος και ο τόπος
καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου.
Οι µέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωµή των µερισµάτων που τους αναλογούν δεν
µπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.
Μέρισµα το οποίο δεν ζητήθηκε από τους µετόχους εντός πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους
κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή τους η Γενική Συνέλευση, παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού
∆ηµοσίου (βλέπε και ενότητα 3.13 «Μερισµατική Πολιτική» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).

4.6.5

∆ικαίωµα στο προϊόν της Εκκαθάρισης

Η Εταιρία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο Καταστατικό της.
Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, µετά τη λύση της Εταιρίας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις
περιπτώσεις του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 34 του Καταστατικού (λύση λόγω παρόδου του
χρόνου διάρκειας Εταιρίας), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι να διορισθούν
εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και
άρθρου 34 (λύση µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης), η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση
ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρίας µε δικαστική απόφαση σύµφωνα µε τα
άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, ο εκκαθαριστής διορίζεται από το δικαστήριο
µε την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.
Όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία
της εκκαθάρισης και ορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, µετόχους ή όχι, προσδιορίζοντας και
την αµοιβή τους.
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Ο εκκαθαριστής/ές οφείλουν µε την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της
εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και
Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισµό έναρξης της
εκκαθάρισης και τους ετησίους ισολογισµούς, υποβάλλοντας αντίγραφα τους στην αρµόδια
εποπτεύουσα Αρχή.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
Ο διορισµός των εκκαθαριστών έχει σαν άµεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Σε αυτούς εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο.
Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της
Εταιρίας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να
εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές
εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της Εταιρίας, καθώς και να προβούν σε κάθε ενέργεια
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι
εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων,
καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν
της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.
Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της και
συγκαλείται να συνεδριάσει µετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιµο,
για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
Τα αποτελέσµατα της πορείας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων
κάθε χρόνο, µαζί µε έκθεση των λόγων που εµπόδισαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Οι ισολογισµοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων που
αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την
πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει
σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει έκθεση για τις
µέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα µέτρα που προτείνονται
για την ταχεία περάτωση της. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν παραίτηση της Εταιρίας
από δικαιώµατα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύµφορη σε σχέση µε τα
προσδοκώµενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα ανωτέρω µέτρα µπορούν
να περιλαµβάνουν και συµβιβασµούς, αναδιαπραγµατεύσεις ή καταγγελία συµβάσεων ή και σύναψη
νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο µε την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και
4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί,
ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο
δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το µονοµελές πρωτοδικείο της
έδρας της Εταιρίας, µε αίτηση τους που δικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τα
υπόλοιπα περί του θέµατος της εκκαθαρίσεως, έχει εφαρµογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύει.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί
µπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την υποχρεωτική σύγκληση Γενικής
Συνέλευσης µε αίτησή τους που θα απευθύνεται στους εκκαθαριστές. Για τη σύγκληση αυτής της
Συνέλευσης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται από το παρόν καταστατικό στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Σύµφωνα µε την Εταιρία, 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.
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4.6.6

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρίας, τα δικαιώµατα µειοψηφίας
είναι τα ακόλουθα:


Ύστερα από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποχρεούται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να συγκαλέσει
Έκτακτη Γενική Συνέλευση µετόχων, ορίζοντας ηµεροµηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης.
Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής
αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρίας, µε
απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος
της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη.



Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γενικής
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα
πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν 2190/1920 και 21 του Καταστατικού,
επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν
είναι υποχρεωµένο να προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη ούτε στη
δηµοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόµενο αυτών έρχεται προφανώς σε
αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά ήθη.



Ύστερα από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να
αναβάλει για µία µόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης,
ορίζοντας νέα ηµεροµηνία συνεδρίασης που δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα
(30) ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η µετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί
συνέχιση της προηγουµένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης
της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι,
τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.



Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες
για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική
εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα
της Εταιρίας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική
Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε
κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρίας µε αυτούς.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος
λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.
2190/1920.



Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσµίας της
προηγούµενης παραγράφου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
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κατάσταση της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος
λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.
2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
Στις προαναφερόµενες στα δύο προηγούµενα σηµεία περιπτώσεις άρνησης παροχής
πληροφοριών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αποχρώντα λόγο, τυχόν αµφισβητήσεις του
βάσιµου της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύονται από το αρµόδιο
µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, µε απόφασή του που εκδίδεται κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο µπορεί να
υποχρεώσει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.


Ύστερα από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για
οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας διάταξης, θα γίνεται µε ονοµαστική κλήση.
Επισηµαίνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι µέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις
πρέπει να έχουν προηγουµένως καταθέσει σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού, τις
µετοχές τους από την ηµεροµηνία της υποβολής της αιτήσεως µέχρι την ηµεροµηνία της
συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 του άρθρου
28 του Καταστατικού (περιπτώσεις δικαστικής επίλυσης διαφορών από αµφισβήτηση της
άρνησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να παράσχει αιτούµενες πληροφορίες στην µειοψηφία
για αποχρώντα λόγο), µέχρι την έκδοση απόφασης από το αρµόδιο ∆ικαστήριο.

Βάσει του άρθρου 31 του Καταστατικού της Εταιρίας:
•

Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού
κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το
µονοµελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος µπορεί να διαταχθεί αν πιθανολογούνται
πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όµως οι καταγγελλόµενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει
σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από µία τριετία από την ηµεροµηνία της έγκρισης των
Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης µέσα στην οποία έγιναν οι
πράξεις αυτές.

•

Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του µετοχικού κεφαλαίου που
έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο, τον έλεγχο της Εταιρίας, αν από την όλη πορεία αυτής,
καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν
οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης.
Στις παραπάνω περιπτώσεις του άρθρου 31 του Καταστατικού, οι µέτοχοι που υποβάλλουν
τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν 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 παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.
2190/1920. Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν.
2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο.

Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
δύνανται να αντιταχθούν σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας µε βάση την οποία η
Εταιρία παραιτείται από αξιώσεις της εναντίον µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς αποζηµίωση
ή συµβιβάζεται για αυτές.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δύνανται
να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τους εκκαθαριστές της Εταιρίας να ασκηθούν όλες οι
αξιώσεις της Εταιρίας κατά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των προσώπων που χωρίς να
είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ασκούν εξουσίες σύµφωνα µε τη παρ. 3 του άρθρου 22 του
Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 του Καταστατικού, που απορρέουν από τη διαχείριση των εταιρικών
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υποθέσεων. Η αίτηση της µειοψηφίας λαµβάνεται υπόψη µόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν
µέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν
απαιτούνται σε περίπτωση που η ζηµία οφείλεται σε δόλο των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η
αγωγή πρέπει να ασκηθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της
αίτησης.

4.7

Φορολογία Μερισµάτων

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», Ν. 4172/2013,
ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στα µερίσµατα ή κέρδη που
κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες τα οποία εγκρίνονται από γενικές
συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά, ανεξάρτητα εάν η καταβολή αυτών γίνεται σε
µετρητά ή µετοχές, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή
οµάδες περιουσίας. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται ανάλογα και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν
ή διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η
καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές.
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω
εισοδήµατα.
Επίσης, για τα διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις και δεν ζητήθηκε το
αναλογούν µέρισµα από τους µετόχους εντός πέντε (5) ετών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.∆. 1195/1942.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία που ο δικαιούχος
µέτοχος αποκτά δικαίωµα είσπραξής του.[

4.7.1 Φόροι Μεταβίβασης και Άλλα συναφή Έξοδα
Πώληση µη εισηγµένων µετοχών µετά την 31.12.2013
Σύµφωνα µε το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα για την
εφαρµογή του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», εισόδηµα
που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης µετοχών µη εισηγµένων σε χρηµατιστηριακή αγορά από
φυσικά πρόσωπα, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος 15%.
Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούµενος και της
τιµής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την αγορά ή την πώληση
των τίτλων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή κτήσης και την τιµή πώλησης και δεν προστίθενται ή
αφαιρούνται, αντίστοιχα.
Για την µεταβίβαση µη εισηγµένων µετοχών, η τιµή πώλησης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των
ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τις µεταβιβαζόµενες µετοχές κατά το χρόνο της
µεταβίβασης ή το τίµηµα που αναγράφεται στη σύµβαση µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο.
Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τις
µεταβιβαζόµενες µετοχές κατά το χρόνο της µεταβίβασης ή το τίµηµα που αναγράφεται στη σύµβαση
µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι χαµηλότερο. Αν η τιµή κτήσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί
θεωρείται ότι είναι µηδενική.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω
παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται επ’ αόριστον και
συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 42 «Μεταβίβαση τίτλων» του Ν. 4172/2013.
Αναφορικά µε πωλητές νοµικά πρόσωπα, το κέρδος από τη µεταβίβαση µετοχών θεωρείται κέρδος
από επιχειρηµατική δραστηριότητα, το οποίο φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις (ήτοι µε 26%).
145

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.
4.8

Μείωση ∆ιασποράς (Dilution)

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, κατά την ηµεροµηνία της
Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24.02.2014 καθώς και η µετοχική
σύνθεση που θα προκύψει µε την παραδοχή ότι η συµµετοχή των νέων µετόχων (οπαδοί και φίλοι
της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, χωρίς να
συµπεριλαµβάνονται οι υφιστάµενοι µέτοχοι) θα διαµορφωθεί στο ποσό των € 28.900.000 (όλοι µε
ποσά κάτω από € 100.000) και ο κ. Γ. Μελισσανίδης έχοντας αιτηθεί να συµµετάσχει µε ποσό €
9.000.000, λαµβάνοντας υπόψη την από 11.12.2013 δήλωση πρόθεσής του, θα συµµετάσχει τελικά
µε το ποσό των € 100.000 στο κατά προτεραιότητα όριο.

Μέτοχοι

Γεώργιος
Μελισσανίδης
Πέτρος
Παππάς
Μαυροειδής
Αγγελόπουλος
Ηλίας Λιβάνης
Γεώργιος
Σκρέκης
Κωνσταντίνος
Μαρινάκης
Ευάγγελος
Ασλανίδης
Βάϊα Καπτζίκα
Στέργιος
Γαντζούλας
Ιωάννης
Ολύµπιος
Απόστολος
Πουλοβασίλης
Φώτιος
Παπαγεωργίου
Κωνσταντίνος
Κοτσάτος
Χαράλαµπος
Κουτάς
Παναγιώτης
Ζαχόπουλος
Ανδρέας
Ανατολιωτάκης
(2)
Νέοι Μέτοχοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ
Πριν την παρούσα αύξηση του µετοχικού
Μετά την παρούσα αύξηση του µετοχικού
(1)
κεφαλαίου
κεφαλαίου
Αριθµ.
∆ικ/τα
Αριθµ.
%
∆ικ/τα
%
% συµµ.
% συµµ.
Μετοχών*
Ψήφου**
Μετοχών*
συµµ.***
Ψήφου**
συµµ.***
98.500

98,50%

98.500

98,50%
108.500

3,62%

108.500

3,62%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100.000

100,00%

100.000

100,00%

2.890.000
3.000.000

96,33%
100,000%

2.890.000
3.000.000

96,33%
100,000%

* Η ονοµαστική αξία των µετοχών είναι € 10,00 η κάθε µια.
**Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου για όλους τους µετόχους, συµπίπτει µε τον αριθµό των µετοχών τους.
*** Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
(1)
Για τον αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
έγινε η παραδοχή της πλήρους κάλυψης της.
(2)
Οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ.
Πηγή: Εταιρία.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, κατά την ηµεροµηνία της
Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24.02.2014 καθώς και η µετοχική
σύνθεση που θα προκύψει µετά την παρούσα αύξηση, µε την παραδοχή ότι η συµµετοχή των νέων
µετόχων (οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ,
χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι υφιστάµενοι µέτοχοι) θα διαµορφωθεί στο ποσό των € 20.000.000
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και ο κ. Γ. Μελισσανίδης, έχοντας αιτηθεί να συµµετάσχει µε το ποσό των € 9.000.000, σύµφωνα µε
την από 11.12.2013 δήλωση πρόθεσής του, θα συµµετάσχει µε το ποσό των € 9.000.000.
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ
Πριν την παρούσα αύξηση του µετοχικού
Μετά την παρούσα αύξηση του µετοχικού
(1)
κεφαλαίου
κεφαλαίου
Αριθµ.
∆ικ/τα
Αριθµ.
∆ικ/τα
%
% συµµ.
% συµµ.
% συµµ.***
Μετοχών*
Ψήφου**
Μετοχών*
Ψήφου**
συµµ.***

Μέτοχοι
Γεώργιος
Μελισσανίδης
Πέτρος
Παππάς
Μαυροειδής
Αγγελόπουλος
Ηλίας Λιβάνης
Γεώργιος
Σκρέκης
Κωνσταντίνος
Μαρινάκης
Ευάγγελος
Ασλανίδης
Βάϊα Καπτζίκα
Στέργιος
Γαντζούλας
Ιωάννης
Ολύµπιος
Απόστολος
Πουλοβασίλης
Φώτιος
Παπαγεωργίου
Κωνσταντίνος
Κοτσάτος
Χαράλαµπος
Κουτάς
Παναγιώτης
Ζαχόπουλος
Ανδρέας
Ανατολιωτάκης
Νέοι Μέτοχοι
ΣΥΝΟΛΟ

(2)

98.500

98,50%

98.500

98,50%

998.500

33,283%

998.500

33,283%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100
100

0,10%
0,10%

100
100

0,10%
0,10%

100
100

0,003%
0,003%

100
100

0,003%
0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100
100

0,10%
0,10%

100
100

0,10%
0,10%

100
100

0,003%
0,003%

100
100

0,003%
0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100

0,10%

100

0,10%

100

0,003%

100

0,003%

100.000

100,00%

100.000

100,00%

2.000.000
3.000.000

66,667%
100,000%

2.000.000
3.000.000

66,667%
100,000%

* Η ονοµαστική αξία των µετοχών είναι € 10,00 η κάθε µια.
**Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου για όλους τους µετόχους, συµπίπτει µε τον αριθµό των µετοχών τους.
*** Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
(1)
Για τον αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
έγινε η παραδοχή της πλήρους κάλυψης της.
(2)
Οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα µέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ.
Πηγή: Εταιρία.

Σηµειώνεται ότι, τα ανωτέρω 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.
Σύµφωνα µε την από 11.12.2013 δήλωση του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη, κατά την παρούσα αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, προτίθεται να συµµετάσχει µε το ποσό των € 9.000.000, ήτοι
900.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης € 10,00 η κάθε µια.
∆εν είναι γνωστό στην Εταιρία εάν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών της οργάνων
ή/και το ανώτερο διοικητικό στέλεχος ή/και οι ιδρυτές / µέτοχοί της, πέραν του βασικού µετόχου κ.
Γεωργίου Μελισσανίδη που δήλωσε την πρόθεσή του να συµµετάσχει στην παρούσα αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε το ποσό των € 9.000.000, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
(εξαιρουµένου του κ. Γ. Μελισσανίδη) προτίθενται να εγγραφούν για περισσότερο από 5% των
προσφερόµενων µετοχών.
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4.9

Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα

Σύµφωνα µε την Εταιρία, το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου, έχει ως ακολούθως:
Ηµεροµηνία
24.02.2014
04.03.2014
06.03.2014

*

Γεγονός
Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας
Έγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου σε ηλεκτρονική µορφή
∆ηµοσίευση Ανακοίνωσης ∆ιάθεσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου σε ηλεκτρονική και έντυπη
07.03.2014
µορφή
12.03.2014
Έναρξη περιόδου Εγγραφών
24.06.2014
Λήξη περιόδου Εγγραφών*
26.06.2014
Πιστοποίηση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου από το ∆.Σ. της Εταιρίας*
27.06.2014
Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και την κατανοµή των
µετοχών*
Σηµειώνεται ότι η προαναφερόµενη προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) µήνα κατ’ ανώτατο όριο
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση
αυτή, η Εταιρία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση.

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες
και ενδέχεται να µεταβληθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει
σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

4.10 ∆απάνες Έκδοσης
Οι συνολικές δαπάνες της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, εισφορά
υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τέλος εξέτασης Ενηµερωτικού ∆ελτίου από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, αµοιβές νοµικού και οικονοµικού ελέγχου κ.ά.) εκτιµώνται ότι θα ανέλθουν στο πόσο
των € 0,48 εκατ. περίπου και θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Εταιρία. Στον παρακάτω πίνακα
παρατίθεται εκτίµηση των συνολικών δαπανών της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου:
(ποσά σε € ‘000)*
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου
Πόρος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού
Εξέταση Ενηµερωτικού ∆ελτίου και Πόρος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Λοιπές δαπάνες σχετιζόµενες µε την αύξηση (αµοιβές Συµβούλου Έκδοσης,
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Νοµικών Συµβούλων, δηµοσιεύσεις κ.λπ.)
Σύνολο

290
29
8
152
480

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία.

148

Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5.1

Ενδιάµεσες οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 05.09.2013 έως
30.11.2013, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της
Εταιρίας της 02.12.2013, καθώς επίσης και η αντίστοιχη έκθεση ελέγχου του Τακτικού
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Μακρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26771)
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ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (5η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 126755901000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμ.
περιόδου 2013

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

11.479,72

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

2.295,95

9.183,77

Ι.

V.
462.100,00
462.100,00

-

462.100,00
462.100,00

462.100,00

-

462.100,00

Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 100.000 των 10,00 Ευρώ εκάστη)
1. Καταβλημένο
Αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο

(67.340,05)
(67.340,05)
932.659,95

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AV)
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)

462.100,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
IV.

1.000.000,00

Γ.
II.
543.500,00
61.702,99
110,50
605.313,49

Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
11. Πιστωτές διάφοροι

155.850,00
1.080,00
102.600,63
259.530,63
259.530,63

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔΙΙ + ΔΙV)

101.833,00
1.116.818,73
1.218.651,73
1.823.965,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

2.295.248,99

Δ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

1.101.858,41
1.200,00
1.103.058,41
2.295.248,99

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (5/9/2013 - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
30/11/2013)

(5/9/2013 - 30/11/2013)
Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013

Ι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

67.167,69

Μερικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμεταλλεύσεως

67.167,69
(67.167,69)
172,36

(172,36)
(67.340,05)

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ζημίες
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
2.295,95
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
(2.295,95)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(67.340,05)
0,00
(67.340,05)

Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013

(+):
(-):

Καθαρά Αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) περιόδου
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών/(ζημιών) προηγ.χρήσεων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

(67.340,05)
0,00
0,00
(67.340,05)

Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
3. Έκτακτη εισφορά Ν.3808/2009
Κέρδη προς Διάθεση / (Ζημίες εις νέον)

0,00
0,00
0,00
(67.340,05)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μετοχικό κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης ενδιάμεσης περιόδου (5/9/2013)
0,00
Κέρδη / Ζημίες περιόδου
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
1.000.000,00
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης ενδιάμεσης περιόδου (30/11/2013)
1.000.000,00

Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
0,00
0,00
-67.340,05
-67.340,05
1.000.000,00
-67.340,05
932.659,95

Ταμιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
Ταμιακές εισροές
Πωλήσεις
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Πιστωτικοί τόκοι
Αφαιρούνται:
Αύξηση απαιτήσεων
Σύνολο Ταμειακών εισροών
Ταμιακές εκροές
Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έξοδα
Αφαιρούνται:
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Σύνολο Ταμειακών εκροών
Ταμιακές εκροές φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αφαιρείται:
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων
Ταμιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμιακές εκροές
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αύξηση εξόδων εγκατάστασης
Σύνολο Ταμειακών εκροών
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Ταμιακές εισροές
Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο
Σύνολο Ταμειακών εισροών
Ταμιακές εκροές
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο Ταμειακών εκροών
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πλέον: Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα λήξης περιόδου

Ποσά κλειόμ.
περιόδου 2013
(605.313,49)
-605.313,49
64.871,74
(1.103.058,41)
(258.450,63)
-1.296.637,30
(1.080,00)
-1.080,00
692.403,81
-462.100,00
-11.479,72
-473.579,72
-473.579,72

1.000.000,00
1.000.000,00
-172,36
-172,36
999.827,64
1.218.651,73
1.218.651,73

Αθήνα, 2/12/2013
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΕΡΑΚΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 057686

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ092475

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 016549
Α.Μ.Α. 0048743 Α ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Νοεμβρίου 2013, τις ενδιάμεσες καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των 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 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 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 ανωτέρω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την 30η Νοεμβρίου 2013 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του
κωδ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μακρής Κωνσταντίνος
Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1483
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λ. Συγγρού 130 -176 71 Αθήνα
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17

