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Αιςιξλξγημέμη γμώμη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ εςαιοίαπ «ΑΜΩΜΤΛΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΛΠΟΡΘΑ ΙΑΘ ΑΜΣΘΠΡΟΩΠΔΘΑ ΣΤΠΟΓΡΑΥΘΙΩΜ ΛΔΚΑΜΘΩΜ ΙΑΘ 

ΦΡΩΛΑΣΩΜ ΜΣΡΟΤΙΥΑΡΛΠΔΜ ΔΚΚΑ» ρυεςικά με ςημ ποξαιοεςική δημόρια ποόςαρη 

ςηπ εςαιοίαπ «ΙΑΕΑΡ ΔΠΔΜΔΤΣΘΙΖ ΛΟΜΟΠΡΟΩΠΖ ΑΜΩΜΤΛΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ» 

Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ αμώμσμηπ εςαιοίαπ, με ςημ επχμσμία «ΑΜΩΜΤΛΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΛΠΟΡΘΑ ΙΑΘ ΑΜΣΘΠΡΟΩΠΔΘΑ ΣΤΠΟΓΡΑΥΘΙΩΜ ΛΔΚΑΜΘΩΜ ΙΑΘ ΦΡΩΛΑΣΩΜ 

ΜΣΡΟΤΙΥΑΡΛΠΔΜ ΔΚΚΑ» και ςξ διακοιςικό ςίςλξ «DFH S.A.» (η «Δςαιοία») και με έδοα 

ρςημ Κεχτ. Λεγαοίδξπ, Ηέρη Ιαλλιρςήοι Δήμξσ Αρποξπύογξσ Αςςικήπ καςά ςημ 

ρσμεδοίαρή ςξσ ςηπ 3.1.2019 ρσζήςηρε ςξ πεοιευόμεμξ (α) ςξσ πληοξτξοιακξύ δελςίξσ 

ςηπ ποξαιοεςικήπ δημόριαπ ποόςαρηπ (η «Δημόρια Ποόςαρη») ςηπ αμώμσμηπ εςαιοίαπ με 

ςημ επχμσμία «ΙΑΕΑΡ ΔΠΔΜΔΤΣΘΙΖ ΛΟΜΟΠΡΟΩΠΖ ΑΜΩΜΤΛΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ» (ξ «Ποξςείμχμ») 

αματξοικά με ςιπ μεςξυέπ ςηπ Δςαιοίαπ και (β) ςηπ λεπςξμεοξύπ εκθέρεχπ ςξσ 

αμενάοςηςξσ υοημαςξξικξμξμικξύ ρσμβξύλξσ «Δθμική Φοημαςιρςηοιακή Α.Δ.Π.Δ.Τ.» (ξ 

«Φοημαςξξικξμξμικόπ ύμβξσλξπ» ή η «Δθμική Φοημαςιρςηοιακή») ποξκειμέμξσ μα 

διαςσπώρει ςημ αιςιξλξγημέμη γμώμη ςξσ ρυεςικά με ςη Δημόρια Ποόςαρη όπχπ ξοίζει ςξ 

άοθοξ 15 ςξσ μ. 3461/2006 (ξ «Μόμξπ»).  

Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Δςαιοίαπ εμημεοώθηκε εγγοάτχπ από ςξμ Ποξςείμξμςα για 

ςημ σπξβξλή ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ ςημ 22 Μξεμβοίξσ 2018 (η «Ζμεοξμημία ςηπ 

Δημόριαπ Ποόςαρηπ»). Σξ πληοξτξοιακό δελςίξ για ςη Δημόρια Ποόςαρη (ςξ 

«Πληοξτξοιακό Δελςίξ») εγκοίθηκε από ςημ Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ (η «E.K.») ρςιπ 20 

Δεκεμβοίξσ 2018 και ςέθηκε ρςη διάθερη ςξσ κξιμξύ ρςιπ 27 Δεκεμβοίξσ 2018.  

Ζ Δημόρια Ποόςαρη ατξοά ρςημ απόκςηρη ςξσ ρσμόλξσ ςχμ κξιμώμ ξμξμαρςικώμ, μεςά 

φήτξσ, άσλχμ μεςξυώμ εκδόρεχπ ςηπ Δςαιοίαπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ €0,30 η κάθε μία, 

ελεύθεοχμ από κάθε τύρεχπ βάοη και δικαιώμαςα ςοίςχμ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ειραυθεί και 

απξςελξύμ αμςικείμεμξ διαποαγμάςεσρηπ ρςξ Φοημαςιρςήοιξ Αθημώμ (ξι «Λεςξυέπ»), ξι 

ξπξίεπ καςά ςημ Ζμεοξμημία ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ δεμ αμήκαμ ρςημ κσοιόςηςα ςξσ 

Ποξςείμξμςα ή ςχμ σμςξμιρμέμχμ Ποξρώπχμ (όπχπ ξοίζξμςαι καςχςέοχ). Έςρι, η 

Δημόρια Ποόςαρη ατξοά ρε 522.626 Λεςξυέπ, ξι ξπξίεπ αμςιποξρχπεύξσμ πξρξρςό ίρξ με 

ςξ 13,49% ςξσ καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ και ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ 

Δςαιοίαπ (ξι «Λεςξυέπ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ»).  

Σξ ποξρτεοόμεμξ ςίμημα ξοίρςηκε καςά ςημ Ζμεοξμημία ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ ρε €1,40 

αμά Λεςξυή (ςξ «Ποξρτεοόμεμξ Σίμημα»). 

σμςξμιρμέμα ποόρχπα, ρύμτχμα με ςα διαλαμβαμόμεμα ςξσ άοθοξσ 2 (ε) ςξσ Μόμξσ, 

είμαι o κ. Γεώογιξπ Ιαοαβαρίληπ χπ ποόρχπξ πξσ έυει ςξμ απώςαςξ έλεγυξ ςξσ 

Ποξςείμξμςξπ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 3, παο. 1 (γ) ςξσ Μ.3556/2007, και ςα μξμικά 

ποόρχπα πξσ ελέγυξμςαι, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 3, παο. 1 (γ) ςξσ Μ.3556/2007, 

από ςξμ κ. Γεώογιξ Ιαοαβαρίλη πξσ εκςόπ ςηπ Δςαιοίαπ και ςξσ Ποξςείμξμςξπ είμαι ξι 

εςαιοίεπ: JANCO TRADING LIMITED, SCOPE ΑΜΩΜΤΛΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ ΔΙΛΔΣΑΚΚΔΤΖ 

ΑΙΘΜΖΣΩΜ και S.T.K. ENGINEERING LIMITED (ςα «σμςξμιρμέμα Ποόρχπα»). 

Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Δςαιοίαπ, ρςξ πλαίριξ ςξσ άοθοξσ 15 ςξσ Μόμξσ όοιρε χπ 

αμενάοςηςξ υοημαςξξικξμξμικό ρύμβξσλξ ςημ Δθμική Φοημαςιρςηοιακή, ποξκειμέμξσ μα 

ρσμςάνει λεπςξμεοή έκθερη πξσ θα ρσμξδεύει ςη γμώμη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ 

ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 15 παο. 2 ςξσ Μόμξσ (η «Έκθερη»). 

ημειώμεςαι όςι ξι εογαζόμεμξι ςηπ Δςαιοίαπ μέυοι και ρήμεοα δεμ σπέβαλαμ ποξπ ςξ 

Διξικηςικό σμβξύλιξ υχοιρςή γμώμη ρυεςικά με ςιπ επιπςώρειπ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ 

ρςημ απαρυόληρη ςχμ εογαζξμέμχμ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 15 παο. 4 ςξσ Μόμξσ. 
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Ιαςά ςημ εμ λόγχ ρσμεδοίαρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ρσμμεςείυαμ όλα ςα μέλη ςξσ 

Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ, πλημ ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και 

Διεσθύμξμςξπ σμβξύλξσ, κ. Γεχογίξσ Ιαοαβαρίλη.  

Δμόφει ςχμ αμχςέοχ, και ατξύ διαπιρςώθηκε η απαιςξύμεμη απαοςία ρύμτχμα με Μ. 

2190/1920 και ςξ καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοίαπ, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ καςά ςημ παοαπάμχ 

ρσμεδοίαρή ςξσ διαμόοτχρε ςημ ακόλξσθη αιςιξλξγημέμη γμώμη ρυεςικά με ςη Δημόρια 

Ποόςαρη:  

Α. Αοιθμόπ μεςξυώμ ςηπ Δςαιοίαπ πξσ καςέυξσμ άμερα ή έμμερα ςα μέλη ςξσ 

Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και ςα Διεσθσμςικά ςελέυη ςηπ Δςαιοίαπ (άοθοξ 15 παο. 2 

πεο. α’ ςξσ Μόμξσ).  

Λέυοι και ςημ 3.1.2019, μόμξ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και Διεσθύμχμ 

ύμβξσλξπ ςηπ Δςαιοίαπ, κ. Γεώογιξπ Ιαοαβαρίληπ καςέυει άμερα και έμμερα Λεςξυέπ και 

δικαιώμαςα φήτξσ ρςημ Δςαιοία, χπ ακξλξύθχπ:  

ΟΜΟΛΑΣΔΠΩΜΤΛΟ ΘΔΘΟΣΖΣΑ ΑΡΘΗΛΟ ΛΔΣΟΦΩΜ ΔΘΙΑΘΩΛΑΣΑ 

ΧΖΥΟΤ 

  Άμεςα Έμμεςα Άμεςα Έμμεςα 

Γεώογιξπ Ιαοαβαρίληπ Ποόεδοξπ Δ & 

Διεσθύμχμ 

ύμβξσλξπ 

3.350.494 267.171 3.350.494 267.171 

JANCO TRADING LIMITED1   267.171  267.171 

ΙΑΕΑΡ ΔΠΔΜΔΤΣΘΙΖ 

ΛΟΜΟΠΡΟΩΠΖ 

ΑΜΩΜΤΛΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ2  

 267.171  267.171  

 

Β. Δμέογειεπ ρςιπ ξπξίεπ έυει ήδη ποξβεί ή ποξςίθεςαι μα ποξβεί ςξ Διξικηςικό 

σμβξύλιξ ςηπ Δςαιοίαπ, ρυεςικά με ςη Δημόρια Ποόςαρη (άοθοξ 15 παο. 2 πεο. β’ ςξσ 

Μόμξσ).  

Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Δςαιοίαπ, εμημεοώθηκε εγγοάτχπ για ςημ σπξβξλή ςηπ 

Δημόριαπ Ποόςαρηπ ςξσ Ποξςείμξμςα ρςιπ 22 Μξεμβοίξσ 2018. Λε ςημ από 22.11.2018 

ρσμεδοίαρή ςξσ ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ εμημεοώθηκε για ςιπ σπξυοεώρειπ πξσ 

απξοοέξσμ από ςξ Μόμξ και απξτάριρε: (α) μα θέρει ρςη διάθερη ςχμ εογαζξμέμχμ 

εγκαίοχπ και ποξρηκόμςχπ ςα έγγοατα και ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ποξβλέπξμςαι από ςξ 

Μόμξ, και (β) μα επιλεγεί υοημαςξξικξμξμικόπ ρύμβξσλξπ για ςημ Δςαιοία ρςξ πλαίριξ ςξσ 

Μόμξσ. ςη ρσμέυεια, επελέγη η Δθμική Φοημαςιρςηοιακή Α.Δ.Π.Δ.Τ. χπ 

υοημαςξξικξμξμικόπ ρύμβξσλξπ και ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ρσμεογάρςηκε με ςξμ 

Φοημαςξξικξμξμικό ύμβξσλξ και ςξσ παοείυε ςιπ αμαγκαίεπ για ςημ εκπόμηρη ςηπ 

λεπςξμεοξύπ έκθερήπ ςξσ πληοξτξοίεπ και ρςξιυεία. 

                                                           
1 Ο κ. Γεώογιξπ Ιαοαβαρίληπ καςέυει ςξ 100% ςχμ μεςξυώμ και ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ 
εςαιοίαπ ασςήπ.  
2 Ζ JANCO TRADING LIMITED καςέυει ςξ 100% ςχμ μεςξυώμ και ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ εςαιοίαπ 
ασςήπ και επξμέμχπ ξι Λεςξυέπ πξσ καςέυξμςαι άμερα από ςημ εςαιοία απξςελξύμ έμμερη ρσμμεςξυή 
ςηπ JANCO TRADING LIMITED. 
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Δπίρηπ, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ θα γμχρςξπξιήρει ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 15 ςξσ Μόμξσ 

ςημ παοξύρα αιςιξλξγημέμη γμώμη ςξσ ρςιπ αομόδιεπ αουέπ, ρςξσπ εογαζόμεμξσπ ςηπ 

Δςαιοίαπ και θα ςη δημξριξπξιήρει ποξρηκόμςχπ και ρύμτχμα με ςξ Μόμξ.  

Πέοαμ ςχμ αμχςέοχ, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ δεμ ποξέβη ρε καμιά ειδικόςεοη εμέογεια 

ρε ρυέρη με ςη Δημόρια Ποόςαρη και δεμ ποαγμαςξπξίηρε επατέπ για ςη διαςύπχρη 

αμςαγχμιρςικώμ ποξςάρεχμ. Δπίρηπ, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ δεμ ποξέβη ρε 

ξπξιαδήπξςε εμέογεια πξσ δεμ εμςάρρεςαι ρςη ρσμήθη δοαρςηοιόςηςα ςηπ Δςαιοίαπ και 

εμδέυεςαι μα ξδηγήρει ρςη μαςαίχρη ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ.  

Γ. σμτχμίεπ μεςανύ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ή ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ 

σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ και ςξσ Ποξςείμξμςα ή μεςανύ ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ 

σμβξσλίξσ και ςχμ μεςόυχμ (άοθοξ 15 παο. 2 πεο. γ’ ςξσ Μόμξσ).  

Δεμ σπάουξσμ ρσμτχμίεπ πξσ ατξοξύμ ρςη Δημόρια Ποόςαρη ή ρςημ άρκηρη ςχμ 

δικαιχμάςχμ πξσ απξοοέξσμ από ςιπ Λεςξυέπ ςηπ Δςαιοίαπ, ςιπ ξπξίεπ καςέυει άμερα ή 

έμμερα ξ Ποξςείμχμ ή ςα σμςξμιρμέμα Ποόρχπα. 

Δ. Αιςιξλξγημέμη Άπξφη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ ρυεςικά με ςη 

Δημόρια Ποόςαρη(άοθοξ 15 παο. 2 πεο. δ’ ςξσ Μόμξσ).  

ςξιυεία ςα ξπξία λήτθηκαμ σπόφη για ςη ρύμςανη ςηπ αιςιξλξγημέμηπ άπξφηπ ςξσ 

Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ:  

Δ1. Ζ έκθερη ςξσ Φοημαςξξικξμξμικξύ σμβξύλξσ  

ύμτχμα με ςημ από 2.1.2019 Έκθερή ςξσ, ξ Φοημαςξξικξμξμικόπ ύμβξσλξπ 

ποξρδιόοιρε έμα εύοξπ ανιώμ (ετενήπ ςξ «Δύοξπ Ανιώμ»), ρε ρυέρη με ςη Δημόρια 

Ποόςαρη, ςξ ξπξίξ κσμαίμεςαι μεςανύ 1,03 εσοώ και 1,62 εσοώ αμά Λεςξυή.  

Διδικόςεοα, ποξκειμέμξσ για ςημ εκςίμηρη ςξσ Δύοξσπ Ανιώμ, ξ Φοημαςξξικξμξμικόπ 

ύμβξσλξπ υοηριμξπξίηρε διεθμώπ αμαγμχοιρμέμεπ μεθόδξσπ απξςίμηρηπ: 

i) ςη μέθξδξ ςηπ ποξενότληρηπ ςαμειακώμ οξώμ (Discounted Cash Flow) 

ii) ςη μέθξδξ ρσγκοιςικήπ αμάλσρηπ ειρηγμέμχμ εςαιοιώμ μέρχ υοήρηπ δεικςώμ 

κεταλαιαγξοάπ (Trading Multiples of Comparable Companies Method), και 

iii) ςη μέθξδξ αμάλσρηπ ρσγκοίριμχμ εναγξοώμ ξμξειδώμ εςαιοιώμ (Precedent 

Transactions Method)ςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί ρσμξφίζεςαι ςξ εύοξπ απξςίμηρηπ ςηπ 

Δςαιοίαπ, ρύμτχμα με ςιπ μεθόδξσπ πξσ εταομόρςηκαμ, καθώπ και ξ ρσμςελερςήπ 

ρςάθμιρηπ κάθε μεθόδξσ αμάλξγα με ςημ καςαλληλόςηςα ςηπ, καςά ςημ κοίρη ςξσ 

Φοημαςξξικξμξμικξύ σμβξύλξσ: 

 

Λεθξδξλξγία Απξςίμηρηπ 

σμςελερςήπ 

ρςάθμιρηπ 

Λεθξδξλξγίαπ 

Δύοξπ Σιμήπ αμά Λεςξυή (€) 

 Από Έχπ 

Ποξενότληρη μελλξμςικώμ 

ςαμειακώμ οξώμ 

80% 1,18 1,69 

σγκοιςική αμάλσρη ειρηγμέμχμ 

εςαιοειώμ μέρχ υοήρηπ δεικςώμ 

κεταλαιαγξοάπ 

 

10% 

 

0,17 

 

1,04 
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Ποόρταςεπ εναγξοέπ 

ρσγκοίριμχμ εςαιοειώμ 

10% 0,67 1,60 

 

Δ2. Σξ Ποξρτεοόμεμξ Σίμημα ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ 

Σξ γεγξμόπ όςι ςξ Ποξρτεοόμεμξ Σίμημα ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ -πξσ είμαι €1,40 αμά 

Λεςξυή- πληοξί ςιπ ποξϋπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 9 παο. 4 ςξσ Μόμξσ.  

Σξ Ποξρτεοόμεμξ Σίμημα, καςά ςημ Ζμεοξμημία ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ είμαι αμώςεοξ 

από: 

α) ςη μέρη ρςαθμιρμέμη υοημαςιρςηοιακή ςιμή (ΛΦΣ) ςχμ Λεςξυώμ καςά ςξσπ ένι (6) 

μήμεπ πξσ ποξηγξύμςαι ςηπ Ζμεοξμημίαπ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ,  

β) ςημ σφηλόςεοη ςιμή ρςημ ξπξία ξ Ποξςείμχμ ή ςα σμςξμιρμέμα Ποόρχπα απέκςηραμ 

Λεςξυέπ καςά ςξσπ δώδεκα (12) ςελεσςαίξσπ μήμεπ πξσ ποξηγήθηκαμ ςηπ Ζμεοξμημίαπ 

ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ,  

γ) ςημ ςιμή, πξσ ποξρδιξοίρςηκε από ςημ Euroxx Φοημαςιρςηοιακή Α.Δ.Π.Δ.Τ., η ξπξία 

ξοίρςηκε από ςξμ Ποξςείμξμςα, χπ αμενάοςηςξπ απξςιμηςήπ (ξ «Απξςιμηςήπ»), για ςη 

διεμέογεια απξςίμηρηπ και ρύμςανηπ ρυεςικήπ έκθερηπ απξςίμηρηπ (η «Έκθερη 

Απξςίμηρηπ»), δεδξμέμξσ όςι ρσμέςοεναμ ξι ποξϋπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 9 παο. 6 πεο. β 

και γ ςξσ Μόμξσ. 

Δ3. Σα Ένξδα  

ύμτχμα με ςξ Πληοξτξοιακό Δελςίξ, ξ Ποξςείμχμ θα αμαλάβει για λξγαοιαρμό ςχμ 

απξδευόμεμχμ ςη Δημόρια Ποόςαρη μεςόυχμ (ξι «Απξδευόμεμξι Λέςξυξι»), ςημ 

καςαβξλή ςχμ ποξβλεπόμεμχμ ρςξμ Ιαμξμιρμό Δκκαθάοιρηπ σμαλλαγώμ επί Ιιμηςώμ 

Ανιώμ ρε Κξγιρςική Λξοτή, πξσ εγκοίθηκε δσμάμει ςηπ σπ’ αοιθμ. 1/704/22.01.2015 

απόταρηπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Δ.Ι., όπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυύει, 

δικαιχμάςχμ εκκαθάοιρηπ ςηπ ενχυοημαςιρςηοιακήπ μεςαβίβαρηπ ςχμ Λεςξυώμ πξσ ςξσ 

έυξσμ μξμίμχπ και εγκύοχπ ποξρτεοθεί από ςξσπ Απξδευόμεμξσπ Λεςόυξσπ, σπέο ςηπ 

«Δλλημικό Ιεμςοικό Απξθεςήοιξ Σίςλχμ Αμώμσμη Δςαιοία» («ΔΚ.Ι.Α.Σ.»), ρήμεοα 

αμεουόμεμα ρε 0,08% επί ςηπ ανίαπ μεςαβίβαρηπ η ξπξία σπξλξγίζεςαι χπ ςξ γιμόμεμξ ςξσ 

αοιθμξύ ςχμ μεςαβιβαζξμέμχμ μεςξυώμ επί (Φ) ςη μεγαλύςεοη από ςιπ ενήπ ςιμέπ: ςξσ 

Ποξρτεοόμεμξσ Σιμήμαςξπ και ςηπ ςιμήπ κλειρίμαςξπ ςηπ Λεςξυήπ ρςξ Φ.Α. ςημ 

ποξηγξύμεμη εογάριμη ημέοα ςηπ σπξβξλήπ ςχμ απαοαίςηςχμ εγγοάτχμ ςξσ άοθοξσ 46 

ςξσ Ιχδικξπξιημέμξσ Ιαμξμιρμξύ Κειςξσογίαπ σρςήμαςξπ Άσλχμ Σίςλχμ, πξσ εγκοίθηκε 

με ςημ σπ’ αοιθμ. 3/304/10.6.2004 απόταρη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Δ.Ι., όπχπ 

έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυύει, ρςημ ΔΚ.Ι.Α.Σ. και με ελάυιρςη υοέχρη πξρξύ ίρξσ με ςξ 

μικοόςεοξ μεςανύ ςχμ €20 και ςξσ 20% επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρσμαλλαγήπ για κάθε 

Απξδευόμεμξ Λέςξυξ, ρύμτχμα με ςξ Άοθοξ 7 ςηπ κχδικξπξιημέμηπ απόταρηπ αο. 1 

(ρσμεδοίαρη 223/28.01.2014) ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ ΔΚ.Ι.Α.Σ., όπχπ ιρυύει. 

Ο Ποξςείμχμ δεμ θα αμαλάβει ςημ καςαβξλή ςξσ πξρξύ πξσ αμαλξγεί ρςξ τόοξ 

ενχυοημαςιρςηοιακήπ μεςαβίβαρηπ, ρήμεοα αμεουόμεμξ ρε 0,2% επί ςηπ ανίαπ 

ρσμαλλαγήπ για ςη μεςαβίβαρη ςχμ Λεςξυώμ, πξσ έυξσμ μξμίμχπ και εγκύοχπ 

ποξρτεοθεί από ςξσπ Απξδευόμεμξσπ Λεςόυξσπ ρςξμ Ποξςείμξμςα, ςξ ξπξίξ θα βαούμει 

ςξσ Απξδευόμεμξσπ Λεςόυξσπ. Ιαςά ρσμέπεια, ξι Απξδευόμεμξι Λέςξυξι θα λάβξσμ ςξ 

ρσμξλικό πξρό ςξσ Ποξρτεοόμεμξσ Σιμήμαςξπ δίυχπ ςημ επιβάοσμρη από ςα δικαιώμαςα 

εκκαθάοιρηπ σπέο ςηπ ΔΚ.Ι.Α.Σ., αλλά μειχμέμξ καςά ςξ πξρό ςξσ ποξαματεοόμεμξσ 

τόοξσ ενχυοημαςιρςηοιακήπ μεςαβίβαρηπ. 



 5 

Δ4. Ζ Φοημαςιρςηοιακή Σιμή ςηπ Λεςξυήπ ςηπ Δςαιοίαπ 

ε ρυέρη με ςη υοημαςιρςηοιακή ςιμή ςηπ Λεςξυήπ, ςξ Ποξρτεοόμεμξ Σίμημα καςά ςημ 

Ζμεοξμημία ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ: 

- σπεοέβαιμε καςά 40,00% ςη μέρη ρςαθμιρμέμη υοημαςιρςηοιακή ςιμή (ΛΦΣ) ςχμ 

Λεςξυώμ καςά ςξσπ ένι (6) μήμεπ πξσ ποξηγξύμςαι ςηπ Ζμεοξμημίαπ ςηπ Δημόριαπ 

Ποόςαρηπ, η ξπξία αμήλθε ρε €1,00, 

- σπεοέβαιμε καςά 40,00% ςημ αμώςεοη ςιμή ρςημ ξπξία ξ Ποξςείμχμ ή ςα 

σμςξμιρμέμα Ποόρχπα απέκςηραμ Λεςξυέπ καςά ςξσπ δώδεκα (12) ςελεσςαίξσπ 

μήμεπ πξσ ποξηγήθηκαμ ςηπ Ζμεοξμημίαπ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ, η ξπξία 

αμήλθε ρε €1,00, 

- σπεοέβαιμε καςά 2,19% ςημ ςιμή, πξσ ποξρδιξοίρςηκε από ςξμ Απξςιμηςή, ρε 

ρσμέυεια διεμέογειαπ απξςίμηρηπ λαμβάμξμςαπ σπόφη διεθμώπ απξδεκςά 

κοιςήοια και μεθόδξσπ και πεοιλαμβάμεςαι ρςημ Έκθερη Απξςίμηρηπ, η ξπξία 

αμήλθε ρε €1,37. 

Ζ ςοέυξσρα ςιμή ςηπ Λεςξυήπ καςά ςξ κλείριμξ ςηπ ποξηγξύμεμηπ εογάριμηπ ημέοαπ ποιμ 

ςημ ημεοξμημία ςηπ παοξύραπ αμέουεςαι ρε €1,40 και ιρξύςαι με ςξ Ποξρτεοόμεμξ Σίμημα. 

Δ.5 Ζ επιυειοημαςική ρςοαςηγική ςξσ Ποξςείμξμςα  

ύμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.14 ςξσ Πληοξτξοιακξύ Δελςίξσ ςξσ Ποξςείμξμςξπ: «Ο 

Ποξςείμχμ, ρε ρσμεογαρία με ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα, ρςξυεϋξσμ ρςημ απϊκςηρη ςξσ 

ρσμϊλξσ ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ, ςιπ ξπξίεπ δεμ καςείυαμ  καςά ςημ Ημεοξμημία ςηπ 

Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, ξϋςχπ όρςε μα ποξβεί ρςη διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ απϊ 

ςξ Χ.Α., ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 17 παοάγοατξπ 5 ςξσ Ν.3371/2005.  

Η απϊκςηρη Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ απϊ ςξμ Ποξςείμξμςα δεμ ποϊκειςαι μα επιτέοει 

μεςαβξλέπ ρςη ρςοαςηγική ςηπ Δςαιοίαπ και ρςξσπ επιυειοημαςικξϋπ ςηπ ρςϊυξσπ, 

δεδξμέμξσ ϊςι ξ Ποξςείμχμ ελέγυεςαι καςά 100% απϊ ςξμ κ. Γεόογιξ Καοαβαρίλη, ξ ξπξίξπ 

καςέυει άμερα πξρξρςϊ 86,51% ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ Δςαιοίαπ, και είμαι Ποϊεδοξπ 

και Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ ασςήπ. 

Ο Ποξςείμχμ και ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα θα σπξρςηοίνξσμ και θα διεσκξλϋμξσμ ςη 

διξίκηρη ςηπ Δςαιοίαπ ρςημ σλξπξίηρη ςηπ ρςοαςηγικήπ ςξσ Ομίλξσ ςηπ η ξπξία ρςξυεϋει 

ρςημ αϋνηρη ςχμ μεοιδίχμ αγξοάπ ρςα Βαλκάμια, ςημ εμδσμάμχρη ςηπ παοξσρίαπ ρςημ 

αγξοά ςηπ Νιγηοίαπ, ρςημ παοαγχγή θεςικόμ υοημαςικόμ οξόμ, ρςη ρσγκοάςηρη ςχμ 

κεταλαιξσυικόμ δαπαμόμ και ρςη μείχρη ςξσ κϊρςξσπ παοαγχγήπ και λειςξσογίαπ. 

Πιξ ρσγκεκοιμέμα: 

ςα πλαίρια ςηπ ρςοαςηγικήπ αμάπςσνηπ ςξσ Ομίλξσ διεθμόπ, ςξ 2011 ιδοϋθηκε κξιμή 

εςαιοία (joint venture) μεςανϋ ςηπ A.G. Leventis (Nigeria) Ltd και ςηπ Δςαιοίαπ, με ρκξπϊ 

ςημ παοαγχγή και εμπξοία ποξψϊμςχμ για ςξμ κλάδξ ςηπ εϋκαμπςηπ ρσρκεσαρίαπ με ςημ 

επχμσμία «Druckfarben Nigeria Limited» και έδοα ςξ Λάγξπ ςηπ Νιγηοίαπ. ήμεοα η 

Νιγηοία είμαι η πξλσπληθέρςεοη υόοα ςηπ Ατοικήπ και η έβδξμη μεγαλϋςεοη ςξσ κϊρμξσ 

ρε πληθσρμϊ. Δίμαι, επίρηπ, η μεγαλϋςεοη ξικξμξμία ςηπ Ατοικήπ και η 21η παγκξρμίχπ. 

Μέρα ρςξ 2018 η 100% θσγαςοική εςαιοία ςξσ Ομίλξσ με ςημ επχμσμία «DFP Druckfarben 

EOOD» απέκςηρε ςξ 25% ςηπ Druckfarben Nigeria Limited απϊ ςημ A.G. Leventis (Nigeria) 

Ltd., έςρι ςξ πξρξρςϊ ςξσ Ομίλξσ ρςημ DF Nigeria Ltd διαμξοτόθηκε ρςξ 75% έυξμςαπ 

απξκςήρει ςξμ πλήοη έλεγυξ ςηπ εςαιοίαπ ρε μία υόοα η ξπξία εμιρυϋει με ςαυείπ οσθμξϋπ 

ςη θέρη ςηπ ρςξμ παγκϊρμιξ ξικξμξμικϊ υάοςη. Η ρςοαςηγική ςξσ Ποξςείμξμςξπ ρυεςικά με 

ςημ Δςαιοία είμαι, λξιπϊμ, μα υοηριμξπξιήρει ςημ Druckfarben Nigeria Limited χπ ςημ 
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ατεςηοία διείρδσρηπ ρε άλλεπ υόοεπ ςηπ Ατοικήπ και καθόπ ξ αμςαγχμιρμϊπ δεμ έυει 

ακϊμα εμςαςικξπξιηθεί, ρςξυεϋξμςαπ μα απξκςήρει μεγαλϋςεοξ μεοίδιξ αγξοάπ. 

Όρξμ ατξοά ςημ πεοιξυή ςχμ Βαλκαμίχμ ρυεςικά με ςα ποξψϊμςα εϋκαμπςηπ ρσρκεσαρίαπ, 

ρςϊυξπ απξςελεί η εμδσμάμχρη ςηπ εμπξοικήπ παοξσρίαπ ςηπ Δςαιοίαπ ρςιπ αγξοέπ ϊπξσ 

δοαρςηοιξπξιείςαι. Δπίρηπ, ρςϊυξι είμαι η ςευμική σπξρςήοινη πξσ παοέυεςαι ρςξσπ 

πελάςεπ ποιμ, καςά ςημ διάοκεια και μεςά ςημ εκςϋπχρη διατϊοχμ ςϋπχμ σλικόμ 

εκςϋπχρηπ, καθόπ και η έγκαιοη παοάδξρη ςχμ ποξψϊμςχμ λϊγχ ςξσ εκςεςαμέμξσ 

δικςϋξσ διαμξμήπ πξσ έυει αμαπςϋνει ξ Όμιλξπ ρςιπ αγξοέπ ασςέπ. Ακϊμα, μέοξπ ςηπ 

ρςοαςηγικήπ απξςελεί η εμίρυσρη ςηπ εμπξοικήπ πξλιςικήπ ςηπ Δςαιοίαπ μέρχ ςηπ διάθερηπ 

μέχμ ρσμπληοχμαςικόμ ποξψϊμςχμ πξσ θα απεσθϋμξμςαι ρε στιρςάμεμξσπ πελάςεπ, 

ποξκειμέμξσ μα εκμεςαλλεσςεί ςιπ ξικξμξμίεπ κλίμακξπ πξσ θα δημιξσογηθξϋμ. 

υεςικά με ςα ξικξδξμικά υοόμαςα ςηπ Δςαιοίαπ, ρςϊυξπ είμαι η εμδσμάμχρη ςξσ «DIY» 

(«κάμε ςξ μϊμξπ ρξσ/do it yourself») ποξτίλ ςηπ μάοκαπ «KRAFT», καθόπ και η 

εμδσμάμχρη ςηπ μάοκαπ «BIOCLIMA» χπ ρσρςήμαςξπ ενχςεοικήπ θεομξμϊμχρηπ και 

εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ κςιοίχμ με πεοαιςέοχ ρκξπϊ ςημ εσκαιοία διείρδσρηπ ρε 

παοεμτεοή κλάδξ με ςα ξικξδξμικά υοόμαςα με ποξξπςικέπ αμάπςσνηπ. Δπίρηπ, 

ρςοαςηγική απξςελεί η εμίρυσρη ςξσ μεοιδίξσ αγξοάπ ρςη Ρξσμαμία ασνάμξμςαπ ςα ρημεία 

πόληρηπ μέρχ ςχμ εκςεςαμέμχμ δικςϋχμ διαμξμήπ και η διεμέογεια ρςξυεσμέμηπ 

διατημιρςικήπ καμπάμιαπ μικοξϋ κϊρςξσπ για αϋνηρη ςηπ αμαγμχριμϊςηςαπ ςηπ μάοκαπ 

«KRAFT». 

Δ6. Οι επιπςώρειπ ρςημ απαρυόληρη  

ύμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.14 ςξσ Πληοξτξοιακξύ Δελςίξσ ςξσ Ποξςείμξμςξπ: «Ο 

Ποξςείμχμ δεμ αρκεί κάπξια άλλη δοαρςηοιϊςηςα, πλημ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςημ σπξβξλή 

ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ και θα ρσμευίρει μα έυει χπ μϊμη δοαρςηοιϊςηςα ςη ρσμμεςξυή 

ςξσ ρςημ Δςαιοία. Ο Ποξςείμχμ θα ρσμευίρει ςη λειςξσογία και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ 

Δςαιοίαπ και ςχμ ρσμδεδεμέμχμ με ασςήμ εςαιοιόμ υχοίπ αλλαγέπ και θα διαςηοήρει ςιπ 

θέρειπ εογαρίαπ ρε ασςέπ, καθόπ και δεμ θα λάβει μέςοα, ςα ξπξία θα έυξσμ αομηςική 

επίπςχρη ρςιπ στιρςάμεμεπ εογαριακέπ ρυέρειπ ρςημ Δςαιοία και ρςιπ ρσμδεδεμέμεπ με 

ασςήμ εςαιοίεπ, ρςξ βαθμϊ πξσ δεμ θα επέλθξσμ ρημαμςικέπ μεςαβξλέπ ρςιπ στιρςάμεμεπ 

ρσμθήκεπ ςηπ αγξοάπ. Σα καθήκξμςα και ξι αομξδιϊςηςεπ ςχμ αμόςαςχμ διξικηςικόμ 

ρςελευόμ και ςχμ λξιπόμ εογαζξμέμχμ ρςημ Δςαιοία και ςιπ ρσμδεδεμέμεπ με ασςήμ 

εςαιοίεπ δϋμαςαι μα ποξραομξρςξϋμ ή/και μα ςοξπξπξιηθξϋμ με ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ 

και ρε κάθε πεοίπςχρη υχοίπ μα μεςαβάλλξμςαι δσρμεμέρςεοα ξι ϊοξι εογαρίαπ ασςόμ. 

 Ο Ποξςείμχμ δεμ θα μεςατέοει ςημ έδοα ή ςξμ ςϊπξ διεναγχγήπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ 

Δςαιοίαπ και ςχμ ρσμδεδεμέμχμ με ασςήμ εςαιοιόμ, με εναίοερη ςιπ ρσμμεςξυέπ ςηπ 

Δςαιοίαπ πξσ ήδη έυξσμ ςημ έδοα ςξσπ και δοαρςηοιξπξιξϋμςαι εκςϊπ Δλλάδξπ. ςξ 

πλαίριξ απλξπξίηρηπ ςηπ ξογαμχςικήπ δξμήπ ςξσ ξμίλξσ, ξ κ. Γεόογιξπ Καοαβαρίληπ 

ποξςίθεςαι μα ενεςάρει, μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, ςη μεςξυική 

αμαδιξογάμχρη ρςιπ εςαιοίεπ πξσ ασςϊπ ελέγυει, πεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ Ποξςείμξμςξπ και 

ςηπ Δςαιοίαπ, παοαμέμξμςαπ ϊμχπ απόςαςξπ ελέγυχμ, καςά 100%, ασςόμ».    

ημειώμεςαι όςι ξσδείπ εκ ςχμ εογαζξμέμχμ ςηπ Δςαιοίαπ έυει εκτοάρει μέυοι ρήμεοα 

αομηςική γμώμη ρυεςικά με ςη Δημόρια Ποόςαρη. 

Δ7. Ζ ποόθερη ςξσ Ποξςείμξμςα χπ ποξπ ςη διαποαγμάςεσρη ςχμ Λεςξυώμ ςηπ 

Δςαιοίαπ  

ύμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.14 ςξσ Πληοξτξοιακξύ Δελςίξσ ςξσ Ποξςείμξμςξπ: 
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«Ο Ποξςείμχμ και ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα θα ποξβξϋμ ρςη διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ ςηπ 

Δςαιοίαπ απϊ ςξ Χ.Α., όρςε καςά κϋοιξ λϊγξ μα απξκςήρξσμ μεγαλϋςεοη εσελινία ρςη 

λήφη απξτάρεχμ για ςημ σλξπξίηρη ςχμ επιυειοημαςικόμ ρυεδίχμ ςηπ Δςαιοίαπ.  

Μεςά ςη διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ απϊ ςξ Χ.Α., ξ Ποξςείμχμ εμδέυεςαι μα ποξβεί ρε 

ξοιρμέμεπ διξικηςικέπ μεςαοοσθμίρειπ, λαμβάμξμςαπ σπ’ ϊφιμ ςξ γεγξμϊπ ϊςι η Δςαιοία δεμ 

θα υοειάζεςαι μα ρσμμξοτόμεςαι πλέξμ με ςιπ απαιςήρειπ πξσ ςίθεμςαι για ςιπ ειρηγμέμεπ 

εςαιοίεπ. Για παοάδειγμα, η Δςαιοία δεμ θα σπξυοεξϋςαι μα δημξριεϋει εναμημιαίεπ 

ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, μα ςηοεί ςξσπ καμϊμεπ εςαιοικήπ διακσβέομηρηπ πξσ ιρυϋξσμ 

ρςημ Δλλάδα για ςιπ ειρηγμέμεπ εςαιοίεπ ή μα έυει επιςοξπή ελέγυξσ, εμό ρςξ ποξρχπικϊ 

ςηπ πξσ είμαι επιτξοςιρμέμξ με ςημ ςήοηρη ςχμ καμξμιρςικόμ σπξυοεόρεόμ ςηπ και ςχμ 

ρυέρεχμ ςηπ με ςξσπ επεμδσςέπ αμαμέμεςαι μα αμαςεθξϋμ μέα καθήκξμςα. Παοϊλα ασςά, ξ 

Ποξςείμχμ και ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα ρκξπεϋξσμ μα διαςηοήρξσμ ξοιρμέμεπ ποακςικέπ 

εςαιοικήπ διακσβέομηρηπ ϊπχπ ςα αμενάοςηςα μέλη ρςξ διξικηςικϊ ρσμβξϋλιξ ςηπ Δςαιοίαπ 

και ςξμ ερχςεοικϊ καμξμιρμϊ λειςξσογίαπ. Σέλξπ, ξοιρμέμα απϊ ςα κϊρςη ςηπ Δςαιοίαπ πξσ 

ρσμδέξμςαι με ςη διαςήοηρη ςηπ διαποαγμάςεσρηπ ςχμ Μεςξυόμ ρςξ Χ.Α. θα 

ενξικξμξμηθξϋμ. ημειόμεςαι ϊςι μεςά ςη διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ απϊ ςξ 

Χ.Α., θα ενεςαρθεί ςξ εμδευϊμεμξ ρσγυόμεσρηπ ςξσ Ποξςείμξμςξπ με ςημ Δςαιοία μέρχ 

απξοοϊτηρηπ  ςξσ ποόςξσ απϊ  ςη δεϋςεοη». 

Δπιπλέξμ, ρύμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.15 ςξσ Πληοξτξοιακξύ Δελςίξσ ςξσ 

Ποξςείμξμςξπ: «Όπχπ ποξαματέοθηκε, ξ Ποξςείμχμ και ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα 

ποξρβλέπξσμ ρςημ απϊκςηρη ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ, ςιπ ξπξίεπ δεμ 

καςείυαμ καςά ςημ Ημεοξμημία ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ.  

Διδικϊςεοα:  

Δικαίωμα Εξαγοπάρ και Δικαίωμα Εξόδοτ 

Δεδξμέμξσ ϊςι καςά ςημ Ημεοξμημία ςξσ Πληοξτξοιακξϋ Δελςίξσ ξ Ποξςείμχμ και ςα 

σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα καςέυξσμ ρσμξλικά Μεςξυέπ πξσ αμςιποξρχπεϋξσμ πξρξρςϊ 

μεγαλϋςεοξ ςξσ 90% ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςηπ Δςαιοίαπ, ξ Ποξςείμχμ:  

(α) Θα αρκήρει ςξ Δικαίχμα Δναγξοάπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 27 ςξσ Νϊμξσ και θα 

απαιςήρει ςη μεςαβίβαρη, ρε ςιμή ίρη με ςξ Ποξρτεοϊμεμξ Σίμημα, ςχμ Μεςξυόμ ςχμ 

σπξλξίπχμ Μεςϊυχμ, ξι ξπξίξι δεμ απξδέυθηκαμ ςη Δημϊρια Ποϊςαρη, εμςϊπ ςηπ 

ποξβλεπϊμεμηπ ποξθερμίαπ ςχμ ςοιόμ (3) μημόμ απϊ ςξ ςέλξπ ςηπ Πεοιϊδξσ Απξδξυήπ, 

(β) Τπξυοεξϋςαι, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 28 ςξσ Νϊμξσ μα απξκςήρει υοημαςιρςηοιακά ϊλεπ 

ςιπ Μεςξυέπ πξσ θα ςξσ ποξρτεοθξϋμ εμςϊπ πεοιϊδξσ ςοιόμ (3) μημόμ απϊ ςη δημξρίεσρη 

ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ ρε ςιμή αμά Μεςξυή ίρη με ςξ Ποξρτεοϊμεμξ 

Σίμημα (Δικαίχμα Δνϊδξσ). Σασςϊυοξμα, με ςη δημξρίεσρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ 

Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, ξ Ποξςείμχμ θα δημξριξπξιήρει και ςξ Δικαίχμα Δνϊδξσ ςχμ 

Μεςϊυχμ. 

Διαγπαυή σων Μεσοφών από σο Χ.Α. 

Σέλξπ ρημειόμεςαι ϊςι μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Δημϊριαπ Ποϊςαρηπ, ξ Ποξςείμχμ θα 

ποξβεί ρςη διαγοατή ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ απϊ ςξ Χ.Α. Διδικϊςεοα: 

Δεδξμέμξσ ϊςι ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 27 ςξσ Νϊμξσ και μεςά ςημ 

ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ ςξσ Δικαιόμαςξπ Δναγξοάπ, ξ Ποξςείμχμ θα ρσγκαλέρει 

Γεμική σμέλεσρη ςχμ Μεςϊυχμ ςηπ Δςαιοίαπ με θέμα ςη λήφη απϊταρηπ για ςη διαγοατή 

ςχμ Μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ απϊ ςξ Χ.Α., ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 17 παοάγοατξπ 5 ςξσ Ν. 

3371/2005, και ξ ίδιξπ και ςα σμςξμιρμέμα Ποϊρχπα θα φητίρξσμ σπέο ασςήπ ςηπ 
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απϊταρηπ. Καςϊπιμ λήφηπ ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ απϊ ςη Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ 

ςηπ Δςαιοίαπ, θα σπξβάλει ποξπ ςημ Δ.Κ. αίςημα διαγοατήπ ςηπ Δςαιοίαπ απϊ ςξ Χ.Α». 

 

 

Δ8. Οι απξκςήρειπ Λεςξυώμ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ από ςξμ Ποξςείμξμςα μέυοι και 

ςημ 3.1.2019  

ύμτχμα με ςημ από 3.1.2019 αμακξίμχρη ςξσ Ποξςείμξμςα καςά ςξ άοθοξ 24 ςξσ Μόμξσ, 

ξ Ποξςείμχμ και ςα σμςξμιρμέμα Ποόρχπα καςέυξσμ ρσμξλικά 3.617.665 Λεςξυέπ πξσ 

αμςιρςξιυξύμ ρε 93,40 % ςξσ ρσμξλικξύ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοίαπ. 

 

Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Δςαιοίαπ, λαμβάμξμςαπ σπόφη ςξσ ςα αμχςέοχ διαςσπώμει 

ςημ άπξφή ςξσ χπ ακξλξύθχπ:  

Α. Ζ επιυειοημαςική ρςοαςηγική ςξσ Ποξςείμξμςα βαρίζεςαι ρςξμ στιρςάμεμξ 

επιυειοημαςικό ρυεδιαρμό ςηπ Δςαιοίαπ.  

Β. Σσυόμ μεςαβξλή ρςξσπ όοξσπ απαρυόληρηπ ή ρςξ ρσμξλικό αοιθμό ςχμ εογαζξμέμχμ 

ρςημ Δςαιοία, δεμ θα ρσμδέεςαι με ςημ απόκςηρη, καθ' εασςή, ςχμ σπόλξιπχμ Λεςξυώμ 

ςηπ Δςαιοίαπ, μέρχ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ. 

Γ. Σξ Ποξρτεοόμεμξ Σίμημα ςξσ €1,40 αμά Λεςξυή βοίρκεςαι εμςόπ ςχμ ξοίχμ ςξσ Δύοξσπ 

Ανιώμ αμά Λεςξυή πξσ αματέοεςαι ρςημ έκθερη ςξσ Φοημαςξξικξμξμικξύ σμβξύλξσ.  

Δ. Ζ Δημόρια Ποόςαρη παοέυει ρςξσπ μεςόυξσπ ςηπ Δςαιοίαπ ςη δσμαςόςηςα απξεπέμδσρηπ 

με ςίμημα πξσ πληοξί ςιπ ποξϋπξθέρειπ ςξσ Μόμξσ. 

Δ. Δεδξμέμξσ ςξσ αοιθμξύ ςχμ Λεςξυώμ πξσ καςέυξμςαι ήδη από ςξμ Ποξςείμξμςα και ςα 

σμςξμιρμέμα Ποόρχπα καθώπ και ςηπ εκπετοαρμέμηπ βξύληρηπ ςξσ Ποξςείμξμςα και 

ςχμ σμςξμιρμέμχμ Ποξρώπχμ για ςημ άρκηρη ςξσ Δικαιώμαςξπ Δναγξοάπ, εκςιμά όςι ξ 

Ποξςείμχμ θα απξκςήρει ςξ ρύμξλξ ςχμ Λεςξυώμ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ πξσ δεμ καςέυει 

μέυοι ρήμεοα ρςξ Ποξρτεοόμεμξ Σίμημα είςε μέρχ υοημαςιρςηοιακώμ ρσμαλλαγώμ ή 

μέρχ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ ή μέρχ ςξσ Δικαιώμαςξπ Δναγξοάπ. Ιαςά ρσμέπεια, ξι 

κάςξυξι Λεςξυώμ ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα επιλένξσμ ςξμ ςοόπξ με 

ςξμ ξπξίξ θα μεςαβιβάρξσμ ςιπ Λεςξυέπ ςξσπ.  

 

Δπιρημαίμεςαι όςι ξι ρυεδιαρμξί και ξι εκςιμήρειπ ςξσ Ποξςείμξμςα για ςα αμαμεμόμεμα 

ξτέλη για ςημ Δςαιοία βαρίζξμςαι ρε ξοιρμέμεπ παοαδξυέπ αματξοικά με ςημ παοξύρα 

καςάρςαρη, και ρσμεπώπ δύμαμςαι μα επηοεαρςξύμ από ςσυόμ μεςαβξλή. 

Δπίρηπ η παοξύρα αιςιξλξγημέμη γμώμη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ δεμ 

ρσμιρςά ξύςε δύμαςαι μα εκλητθεί είςε χπ ποξςοξπή ή απξςοξπή ςχμ Λεςόυχμ είςε χπ 

ρύρςαρη ή ρσμβξσλή ποξπ ςξσπ Λεςόυξσπ για ςημ απξδξυή ή ςημ απόοοιφη ςηπ Δημόριαπ 

Ποόςαρηπ ξύςε για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ξπξιχμδήπξςε ρσμαλλαγώμ επί κιμηςώμ ανιώμ 

εκδόρεχπ ςηπ Δςαιοίαπ ή/και ςξσ Ποξςείμξμςξπ. Δνάλλξσ, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ δεμ 

είμαι ρε θέρη μα ποξβλέφει ςημ έκβαρη ςηπ Δημόριαπ Ποόςαρηπ, ςημ πξοεία ςηπ 

Φοημαςιρςηοιακήπ Σιμήπ ςηπ Λεςξυήπ και ςημ εμπξοεσριμόςηςα ςχμ Λεςξυώμ ρςξ 

Φοημαςιρςήοιξ Ανιώμ. 

Η παοξϋρα αιςιξλξγημέμη γμόμη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ ρσμςάρρεςαι 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15, παοάγοατξπ 1 και 2 ςξσ Νϊμξσ, σπξβάλλεςαι μαζί με ςημ απϊ 

2.1..2019 Έκθερη ςξσ Χοημαςξξικξμξμικξϋ σμβξϋλξσ ρςημ Δπιςοξπή Κεταλαιαγξοάπ και 
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ρςξμ Ποξςείμξμςα ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15, παοάγοατξπ 3 ςξσ Νϊμξσ, γμχρςξπξιείςαι 

ρςξσπ εογαζξμέμξσπ ςηπ Δςαιοίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15, παοάγοατξπ 4 ςξσ Νϊμξσ και 

δημξριεϋεςαι, μαζί με ςημ Έκθερη, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 16, παοάγοατξπ 1 ςξσ Νϊμξσ. 

Η παοξϋρα αιςιξλξγημέμη γμόμη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοίαπ, θα είμαι 

δημξρίχπ διαθέριμη μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ Δςαιοίαπ https://www.druckfarben.gr  και 

ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ Χοημαςιρςηοίξσ Ανιόμ Αθημόμ https://www.helex.gr . 

 

Αρποόπσογξπ, 3 Θαμξσαοίξσ  2019 

Για ςημ 

ΑΜΩΜΤΛΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΛΠΟΡΘΑ ΙΑΘ ΑΜΣΘΠΡΟΩΠΔΘΑ ΣΤΠΟΓΡΑΥΘΙΩΜ 

ΛΔΚΑΜΘΩΜ ΙΑΘ ΦΡΩΛΑΣΩΜ ΜΣΡΟΤΙΥΑΡΛΠΔΜ ΔΚΚΑ 

Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ 

 

 

https://www.druckfarben.gr/
https://www.helex.gr/

