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Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και κατάργηση του 
δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ συγκεκριµένων φυσικών και νοµικών προσώπων, 
πρώην βασικών µετόχων και στελεχών της εξαγορασθείσας εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε βάση απόφασης της από 23.08.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρίας και της υπ. αριθµ. K2-15019/18.10.2007 έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανήλθε στο 
ποσό των €33.856.860. Λόγω της αύξησης κεφαλαίου, εκδόθηκαν 4.454.850 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές µε ονοµαστική αξία €0,58 έκαστη και τιµή εκδόσεως €7,60 έκαστη, οι οποίες εισήχθησαν για 
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την 02.11.2007. Η πιστοποίηση της καταβολής της 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου από το ∆.Σ. της Εταιρείας έγινε την 21.09.2007. 
Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν µέχρι 31.12.2008 ως ακολούθως: 
 
 
 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ποσά σε € 
Αντληθέντα 

Κεφάλαια ∆ιατεθέντα Κεφάλαια 
Σύνολο 
∆ιάθεσης 

31.12.2008 

Υπόλοιπο 
προς 

∆ιάθεση 
  Β’ εξάµηνο

2007 
Α’ εξάµηνο 

2008 
B’ εξάµηνο 

2008 
  

Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

στη Σύµβαση Παραχώρησης 

«Μαλιακός-Κλειδί» 

2.430.000 0 1.625.000 0 1.625.000 805.000 

Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

στη Σύµβαση Παραχώρησης 

«Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-

Πύργος-Τσακώνα» 

23.400.000 0 0 4.500.000 4.500.000 18.900.000 

Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

στη Σύµβαση Παραχώρησης 

«Ολυµπιακό Συγκρότηµα 

Κανόε-Καγιάκ» 

5.000.000 625.000 0 0 625.000 4.375.000 

Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

στη Σύµβαση Παραχώρησης 

«∆ιεθνές Αεροδρόµιο Queen 

Alia, Ιορδανία» 

3.026.860 0 0 29.867 29.867 2.996.993 

Σύνολο 33.856.860 625.000 1.625.000 4.529.867 6.779.867 27.076.993

 
 
Σηµειώσεις: 
1. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας καλύφθηκε µερικώς, δεδοµένου ότι σε αυτή 

συµµετείχαν 17 επενδυτές εκ των 19 δικαιούχων, και εν τέλει καταβλήθηκε το ποσό των 
€33.856.860 αντί του αρχικά αποφασισθέντος €41.040.000, το οποίο αντιστοιχεί σε 4.454.850 νέες 
µετοχές αντί των αρχικά αποφασισθέντων 5.400.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών. 



2. Η έκδοση των µετοχών δεν συνοδεύτηκε από έξοδα δεδοµένου οτι η άντληση των κεφαλαίων 
αφενός µεν πραγµατοποιήθηκε µε κατάθεση µετρητών από τους δικαιούχους σε τραπεζικό 
λογαριασµό, αφετέρου δε δεν απαιτήθηκε η σύνταξη και δηµοσίευση  ενηµερωτικού δελτίου ούτε 
για την προσφορά ούτε για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Νόµου 3401/2005 «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και 
εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση», δεδοµένου οτι : 

• η προσφορά απευθύνθηκε σε λιγότερους από 100 µη ειδικούς επενδυτές (άρθρο 3 παρ. 2 
(β) ν. 3401/2005) 

• ο αριθµός των µετοχών που προέκυψε αντιπροσώπευε ποσοστό µικρότερο του 10% των 
µετοχών της Εταιρίας που διαπραγµατεύονταν στο ΧΑ (άρθρο 4 παρ. 2 (α) του ν. 
3401/2005) 

3. Σύµφωνα µε την έκθεση του ∆.Σ. της Εταιρίας προς τους µετόχους της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 23.08.2007, η διάθεση των κεφαλαίων θα πραγµατοποιηθεί µε 
ορίζοντα δύο ετών, αρχής γενοµένης από την περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου (Σεπτέµβριος 2007).   

4. Το υπόλοιπο προς διάθεση ύψους € 27.076.993 έχει χρησιµοποιηθεί προσωρινά για τη µείωση του 
τραπεζικού δανεισµού και τον περιορισµό των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Εταιρίας, 
δεδοµένων των συνθηκών υψηλού κόστους δανεισµού που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο, 
µέχρις ότου οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες και απαιτηθούν οι καταβολές των συµµετοχών της 
Εταιρίας σύµφωνα µε τον ως άνω πίνακα. 

 
 

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2009 
   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

O ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    

ΚΟΥΒΑΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΙΤΖΑΛΗΣ 
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ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΣΑΣ 

Α.∆.Τ. ΑΕ 024787 Α.∆.Τ. Ξ 547337 ∆.Τ.Α.241252 Α.∆.Τ. Ν 279385 
 

 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»  

 
Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «J&P - ΑΒΑΞ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (η Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω 
προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, 
σχετικά µε την Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών που ολοκληρώθηκε την 12.09.2007. Η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόµενης Έκθεσης. 
Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το 
οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε 



Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω 
προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας. 
∆ιαδικασίες: 

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

2. Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε τις 
σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρίας και των 
αρχών. 

Ευρήµατα: 
A) Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην 

επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του 
µετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

B) Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που 
προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι 
συνεπές µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της 
Εταιρίας και των αρχών. 

 
Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν 
εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν 
είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση 
ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και άλλα θέµατα, πέραν των 
αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
Η παρούσα έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, 
στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ 
τούτου, η Έκθεσή µας αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού 
περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για την χρήση 01.01.2008 – 31.12.2008 για 
τις οποίες εκδόσαµε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου µε ηµεροµηνία 27 Μαρτίου 2009. 
 

 
 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 
Η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 

 
 

Βενετία Τριαντοπούλου 
Αναστασοπούλου  

                                                                                    Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 
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Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
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