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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ KΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 22.07.2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 30.06.2022 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής 

το «Χ.Α.»), την απόφαση υπ' αριθ. 25/17.07.2008 & 06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και την υπ' αριθ. 

απόφαση 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται 

ότι, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ 

των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

«ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») της 11.12.2020, σε συνδυασμό με την από 23.06.2021 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «Δ.Σ.») της Εταιρίας, και πραγματοποιήθηκε από τις 06.07.2021 

έως και τις 19.07.2021 (στο εξής η «Αύξηση»), αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 10.853 χιλ., εκ 

των οποίων αφαιρέθηκαν οι δαπάνες της έκδοσης ύψους € 180 χιλ., μέσω της άσκησης των 

δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, από τους παλαιούς μετόχους και όσους 

απέκτησαν τα δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησαν πλήρως τα 

δικαιώματα προτίμησής τους. Η πιστοποίηση της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 

έλαβε χώρα την 22.07.2021. 

 

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της 

στις 27.07.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών των 28.561.077 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία. Η διαπραγμάτευση των 

νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 28.07.2021. 

 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο (εφεξής «Ε.Δ.») που 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 25.06.2021, τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια θα 

διατίθεντο εξ ολοκλήρου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης, ήτοι έως την 

21.07.2022. Tο σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, 

προοριζόταν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, υποστηρίζοντας έτσι και την ενίσχυση 

των συνεργασιών του καθώς και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του στις δύσκολες συνθήκες της 

Πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, στο Ε.Δ. αναφέρεται ότι: α) ποσό ύψους € 2.000 χιλ. περίπου θα 

χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» 

μέσω συμμετοχής σε επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυτής και β) το υπόλοιπο ποσό ύψους € 

8.673 χιλ. περίπου για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας. Μετά την ως άνω έγκριση 

προέκυψε η ανάγκη για την περαιτέρω διάθεση κεφαλαίων προς τη θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ 

Α.Ε.», με σκοπό την εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές αυτής. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 28.06.2021 αποφάσισε την ανακατανομή των ποσών 

των αντληθέντων κεφαλαίων ως ακολούθως: α) Να γίνει μερική χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων που 
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προορίζονται ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρία, και πιο συγκεκριμένα να διατεθεί το ποσό των € 

8.273 χιλ. και β) το υπόλοιπο ποσό των € 2.400 χιλ. να διατεθεί από την 22.07.2021 και μετά για την 

περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της ως άνω θυγατρικής, υπερβαίνοντας το αρχικό ποσό 

των € 2.000 χιλ. του «Ε.Δ.» κατά το ποσό των € 400 χιλ., το οποίο όμως κρίνεται ως μη σημαντικό, 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.4706/2020, δεδομένου ότι το εν λόγω διατεθέν κεφάλαιο 

αφορά την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης εντός του Ομίλου στο σύνολό του. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν έως τις 30.06.2022 ως εξής: 

 

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου € 10.853 
(Ποσά σε € χιλ.) 

Τρόπος Διαθέσεως 
Αντληθέντων Κεφαλαίων 

(Βάσει Σκοπών 
Ενημερωτικού Δελτίου 
- Ενότητα 8 "Λόγοι της 

προσφοράς και χρήση των 
εσόδων" του Ενημερωτικού 

Δελτίου) 

Κατανομή 
Διαθέσεως 

Αντληθέντων 
Κεφαλαίων 

(Βάσει 
Ενημερωτικού 
Δελτίου και εν 
συνεχεία της 

απόφασης του 
Διοικητικού 

Συμβουλίου  την 
28.06.2021) 

Διατεθέν 
κεφάλαιο 
κατά την 
περίοδο 

22.07.2021 
έως και 

31.12.2021 

Διατεθέν 
κεφάλαιο 
κατά την 
περίοδο 

01.01.2022 
έως και 

30.06.2022 

Συνολικό 
Διατεθέν 
κεφάλαιο 
κατά την 
περίοδο 

22.07.2021 
30.06.2022 

Αδιάθετο 
Υπόλοιπο 
κατά την 

30.06.2022 

Σημ. 

Ποσό ύψους € 2.000 χιλ. 

περίπου για την ενίσχυση του 

κεφαλαίου κίνησης της 

θυγατρικής εταιρίας 

«ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» μέσω 

συμμετοχής σε αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου αυτής (α)  

2.400 2.400 0 2.400 0 (1) 

Το υπόλοιπο ποσό ύψους € 

8.673 χιλ. περίπου για την 

ενίσχυση του κεφαλαίου 

κίνησης της Εταιρίας (κυρίως 

αποπληρωμή υποχρεώσεων 

προς προμηθευτές) (β)  

8.273 5.018 3.255 8.273 0 (2) 

Σύνολο [(α)+(β)]  10.673 7.418 3.255 10.673 0 (3) 

Δαπάνες έκδοσης               180 

Σύνολο αντληθέντων 

κεφαλαίων  
         10.853 
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Σημειώσεις:  

(1) Εντός της περιόδου από 22.07.2021 έως και 31.12.2021, η Εταιρία προέβη στην ενίσχυση του 

κεφαλαίου κίνησης της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Κατά συνέπεια ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνολικού ποσού των € 2.400 

χιλ., όπως είχε προκύψει μετά τη μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων, 

βάσει της από 28.06.2021 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας.  

 

(2) Εντός της περιόδου από 22.07.2021 έως και 30.06.2022, η Εταιρία προέβη σε αποπληρωμή 

συμβατικών υποχρεώσεών της, κυρίως προς προμηθευτές εσωτερικού και λοιπές τρέχουσες 

υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνολικού ποσού των € 8.273 χιλ., όπως 

είχε προκύψει μετά τη μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων, βάσει της 

από 28.06.2021 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας. 

 

(3) Κατά την 30.06.2022, ολοκληρώθηκε η διάθεση των κεφαλαίων από την αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρίας.  

 

 

Αχαρνές Αττικής, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

 

       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

       

 
 
 

 
 
     

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. : Χ 232184 / 01                                        Α.Δ.Τ. : ΑΒ 287230 / 06 

 
 
 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

 
 

 
   

 
 

       

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ 

G.B.R.: 516630627 / 07-06-2013 Α.Φ.Μ.: 030961080 ΔΟΥ: Ζ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 



 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” 

 

Σύμφωνα με την  εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-

ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” («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 Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε από τις 06.07.2021 έως και τις 19.07.2021. Η 

διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή 

την εργασία σύμφωνα με το  Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε 

“Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική 

Πληροφόρηση”. Ευθύνη μας είναι να διενεργήσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να 

σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 

 

Διαδικασίες: 

1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη “Έκθεση Διάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, με τα 

αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα αρχεία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική 

περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

 

2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα 

στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και  με τις 

σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

 

Ευρήματα: 

α)  Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη “Έκθεση 

Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή 

Μετρητών”, προκύπτουν από τα αρχεία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά 

αναφέρονται. 

 

β)  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 τα αναφερόμενα στο οικείο 

Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της 

Εταιρείας. 

 

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή 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 Διοικητικό 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 Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω 

και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για την περίοδο 30/06/2022 

για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 29/09/2022. 

 

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Νίκος Γαρμπής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 

 

 

          
 

 


