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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. 
 
Τον Ιούνιο 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, και ακολούθως η Ετήσια Τακτική 
Συνέλευση των Μετόχων ψήφισε, τη µεταβολή της αρχικά αποφασισθείσας κατανοµής των 
αντληθέντων κεφαλαίων λόγω καθυστερήσεων στο χρονοδιάγραµµα προώθησης και οικονοµικού 
κλεισίµατος των συµβάσεων παραχώρησης οι οποίες περιλαµβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο της 
Εταιρείας. Οι καθυστερήσεις αυτές προέκυψαν κυρίως λόγω της απροθυµίας των κυβερνήσεων και του 
τραπεζικού συστήµατος να προωθήσουν µεγάλες οικονοµικές συµφωνίες ως απόρροια της διεθνούς 
κρίσης κατά την τελευταία διετία. Η ανακατανοµή των επενδύσεων αποφασίστηκε κατά τρόπο ώστε να 
χρηµατοδοτηθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον ώριµες συµβάσεις παραχώρησης, και να επεκταθεί η 
χρηµατοδότηση σε νέες συµβάσεις. 
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια, µετά την ανακατανοµή των επενδύσεων που αποφασίστηκε τον Ιούνιο 2009, 
διατέθηκαν µέχρι 30.06.2009 ως ακολούθως: 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2009) 

ποσά σε € 
Αντληθέντα 

Κεφάλαια ∆ιατεθέντα Κεφάλαια 
Σύνολο 
∆ιάθεσης 

30.06.2009

Υπόλοιπο 
προς 

∆ιάθεση 
  Β’ εξάµηνο

2007 
Α’ εξάµηνο 

2008 
B’ εξάµηνο 

2008 
Α εξάµηνο 

2009 
  

Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

στη Σύµβαση Παραχώρησης 

«Μαλιακός-Κλειδί» 

1.625.000 0 1.625.000 0 0 1.625.000 0 

Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

στη Σύµβαση Παραχώρησης 

«Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-

Πύργος-Τσακώνα» 

12.672.644 0 0 4.500.000 0 4.500.000 8.172.644 

Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

στη Σύµβαση Παραχώρησης 

«Ολυµπιακό Συγκρότηµα 

Κανόε-Καγιάκ» 

625.000 625.000 0 0 0 625.000 0 

Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

στη Σύµβαση Παραχώρησης 

«∆ιεθνές Αεροδρόµιο Queen 

Alia, Ιορδανία» 

3.026.860 0 0 29.867 0 29.867 2.996.993 



Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

στη Σύµβαση Παραχώρησης 

«Μαρίνα Λεµεσού» 

3.432.695 0 0 0 0 0 3.432.695 

Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου 

σε νέα και υφιστάµενα 

αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 

12.474.661 0 0 0 850.000 850.000 11.624.661 

Σύνολο 33.856.860 625.000 1.625.000 4.529.867 850.000 7.629.867 26.226.993

 
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. H Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία πραγµατοποιήθηκε την 24.06.2009 
ενέκρινε την πρόταση του ∆.Σ. της Εταιρείας της 22.06.2009 για την µεταβολή της κατανοµής των 
αντληθέντων κεφαλαίων. 

5. Το υπόλοιπο προς διάθεση ύψους € 26.226.993 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, 27 Αυγούστου 2009 
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