
ARISTA Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1
η
 Ιανουαρίου 2013 έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ

Διεύθυνση Έδρας: Ολύμπου 32, Καλοχώρι, Τ.Κ. 57009, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης 31.12.2013 31.12.2012

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57371804000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως

Αρμόδια Νομαρχία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) (1.742.521,50) 582.510,45

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) / έσοδα μετά από φόρους (7.847.914,78) (5.081.031,95)

Διευθύνσεις διαδικτύου: www.arista.gr www.elgeka.gr Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 8.745.000,00 2.756.000,00

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (71.184,30) 0,00

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 26 Mαρτίου 2014 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

Νόμιμος ελεγκτής λογιστής: Παύλος Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 24941) (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) (916.620,58) (1.742.521,50)

Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Κατσιώτης Αλέξανδρος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δρακοπούλου ΄Ελλη, Αντιπρόεδρος ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012

Ιωάννης Μιχαηλίδης, Μέλος Λειτουργικές δραστηριότητες

Γκατζηγιάννη Βασιλική, Μέλος Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (8.014.312,11) (5.161.782,63)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 221.616,93 216.284,60

Προβλέψεις 4.542.658,67 959.235,85

31.12.2013 31.12.2012 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 51.804,92 149.980,36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 547.457,79 727.499,02

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 839.312,78 1.006.102,69 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

Επενδύσεις σε ακίνητα 492.073,26 537.802,00 λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 131.499,60 187.660,14 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 637.716,24 482.157,26 Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 1.728.685,12 1.335.010,39

Αποθέματα 2.944.100,35 4.737.558,01 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 4.583.111,41 10.146.012,50

Απαιτήσεις από πελάτες 7.980.496,75 15.382.480,75 Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (3.529.748,82) (5.885.469,35)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.895.192,37 7.318.928,22 Μείον:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.920.391,35 29.652.689,07 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (701.493,07) (715.455,30)

Καταβλημένοι φόροι 0,00 (338.888,79)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

Μετοχικό Κεφάλαιο 14.045.000,00 5.300.000,00 λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (570.219,16) 1.432.426,65

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (14.961.620,58) (7.042.521,50)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) (916.620,58) (1.742.521,50)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 137.746,13 226.753,68 Επενδυτικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.980.422,46 8.102.628,60 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (28.142,78) (115.796,50)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.718.843,34 23.065.828,29 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 23.400,00 2.499,99

Σύνολο υποχρεώσεων ( β ) 19.837.011,93 31.395.210,57 Τόκοι εισπραχθέντες 0,12 386,09

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β ) 18.920.391,35 29.652.689,07 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (4.742,66) (112.910,42)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.531.279,32 0,00
01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 Εξοφλήσεις δανείων (5.960.478,86) (1.956.716,37)

Κύκλος εργασιών 46.029.475,50 64.086.428,23 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 3.003.705,46 3.945.337,90 χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 570.800,46 (1.956.716,37)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

& επενδυτικών αποτελεσμάτων (7.421.125,70) (4.357.099,25) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (8.014.312,11) (5.161.782,63) και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ ) (4.161,36) (637.200,14)

(Μείον) / πλέον φόροι 111.845,52 69.870,68 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.293.190,73 1.930.390,87

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (7.902.466,59) (5.091.911,95) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.289.029,37 1.293.190,73

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 54.551,81 10.880,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) (7.847.914,78) (5.081.031,95)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε € 0,0000 0,0000

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (7.199.508,77) (4.140.814,65)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. :  X 232184 / 01 Α.Δ.Τ. : ΑΒ 364648 / 06 Α.Δ.Τ. : ΑΗ 168099 / 08 Α.Φ.Μ.:124557672  ΔΟΥ: Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Α.Μ.Α.: 72458  ΤΑΞΗ: Α'

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ». Συνιστούμε 

επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, "www.arista.gr", καθώς και της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ», "www.elgeka.gr", όπου αναρτώνται οι 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.  

1. Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, με εξαίρεση  τα 
νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2013 ή όσα η Εταιρία υιοθέτησε πρόωρα. 

2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Από τη χρήση 2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011, για όλες τις εταιρίες που οι 
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό μετά από 
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν τις Οικονομικές Καταστάσεις. Την 31/12/2013 έχει 
δημιουργηθεί πρόβλεψη για τις  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, συνολικού ύψους 56.259,63 ευρώ (31/12/2012: 62.040,00 ευρώ). Τα εν λόγω 
γεγονότα περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 13 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

3. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2013 για επισφαλείς & 
επίδικους πελάτες-χρεώστες ανήλθαν σε 6.009.561,47 ευρώ (31/12/2012: 1.763.734,34 ευρώ). Τέλος, δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές 
Προβλέψεις" κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του Δ.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία”. 

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2013 ανήλθε σε 102 άτομα (31/12/2012: 150 άτομα). 
6. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2013 ανήλθε στο ποσό των 28.142,78 

ευρώ (2012: 115.796,50 ευρώ).  
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται 
στο Δ.Λ.Π 24, µε διακριτή  παράθεση  των  συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς 
και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής: 

 2013 

α) Πωλήσεις – Έσοδα 109.203,89 
β) Αγορές – Έξοδα 6.908.864,78 
γ) Απαιτήσεις 10.440,00 
δ) Υποχρεώσεις 7.975.144,66 
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 10.500,00 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0,00 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0,00 

 
8. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: 

Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών)  μετά από φόρους  2013 2012 
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) 54.551,81 10.880,00 

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους 54.551,81 10.880,00 
 

 
9. Τα Επενδυτικά ακίνητα της Εταιρίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους από ανεξάρτητους εκτιμητές. Κατά την 31

η
 Δεκεμβρίου 

2013 από την αποτίμηση των Επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας προέκυψε ζημία ύψους 45.728,74 ευρώ (2012: ζημία ύψους 
77.570,45 ευρώ), η οποία καταχωρήθηκε στα Αποτελέσματα. Το εν λόγω γεγονός περιγράφεται αναλυτικά στη Σημείωση 15 των 
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  

10. Η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας αποφάσισε την 25
η
 Ιουνίου 2013 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 

8.745.000 ευρώ με την έκδοση 16.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη και την 
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 9060/09-07-2013 απόφαση της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» μετά τη ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση του έτερου μετόχου 
ότι δεν θα συμμετάσχει στην παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», ανέλαβε να καλύψει εξ’ 
ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση ως ακολούθως: α) με την εισφορά-συμψηφισμό ισόποσων χρηματικών απαιτήσεών της από την 
«ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», ύψους 2.213.720,68 ευρώ, το οποίο ποσό είχε ήδη πιστωθεί τμηματικά κατά τακτά χρονικά διαστήματα, έναντι 
των μεταξύ τους υφιστάμενων εμπορικών συνεργασιών αγοραπωλησίας προϊόντων, και συμψηφίστηκαν-κεφαλαιοποιήθηκαν 
άμεσα μετά τη σχετική απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και β) με την καταβολή μετρητών, συνολικού ύψους 6.531.279,32 
ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σταδιακά έως και την 24

η
 Οκτωβρίου 2013. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

«ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» ανέρχεται συνολικά σε 14.045.000 ευρώ διαιρούμενο σε 26.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 0,53 ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» αυξήθηκε από 99,96% σε 99,99% περίπου. 

11. Η εφαρμογή του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους» είχε ως συνέπεια την αναταξινόμηση των οικονομικών 
μεγεθών της συγκρίσιμης χρήσης 2012. Ειδικότερα, τα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 
το ποσό των 10.880,00 ευρώ, καθώς επίσης ισόποσα αυξήθηκαν και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας. Κανένα άλλο κονδύλι του 2012 
δεν επηρεάστηκε, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων και των Αποτελεσμάτων μετά από φόρους. Η επίδραση από την 
εφαρμογή του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 στα δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας παρατίθεται στη Σημείωση 25 των 
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

12. Στις 31 Ιανουαρίου 2014, με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, όπως αυτή 
καταχωρήθηκε στις 14.02.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) και έλαβε αριθμό πρωτ. 3539, η νέα επωνυμία της ορίστηκε σε «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η προηγούμενη επωνυμία ήταν «ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») και ο 
διακριτικός της τίτλος σε «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» . 

13. Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρία, για τα οποία να επιβάλλεται 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε αναφορά είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 

14. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με 
τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

15. Τo θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας 
έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 
περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρίας. Επιπλέον, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 
Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων κατά το ποσό των 2.879 χιλ. ευρώ γεγονός 
το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της 
Εταιρείας. Όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην σημείωση 33 των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση της εταιρείας θα 
προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την εισροή των απαιτούμενων κεφαλαίων μέσω αύξησης του 
μετοχικού της κεφαλαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρία έχει 
σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της.    

http://www.arista.gr/
http://www.elgeka.gr/

