
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η 
του Δ.Σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

βάσει του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. 
και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 

και της παραγράφου 10του άρθρου 13 του ΚΝ2190/20 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην Έκθεση που συνέταξε την 
28/2/2008 προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και 
Προνομιούχων Μετόχων της 14/4/2008, όπου αποφασίσθηκε η Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του 
Χ.Α. ανέφερε ότι, επειδή, κατά την σύνταξη της αρχικής Έκθεσης, το 
επενδυτικό σχέδιο και η ανάλυση των κονδυλίων που προεβλέπετο να 
διενεργηθούν από το προϊόν της  αύξησης, καθώς και οι προθέσεις των 
βασικών μετόχων, δεν είχαν πλήρως προσδιορισθεί, η εταιρία, βάσει της 
παραγράφου 4ε του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α., θα αποστείλει τις 
πληροφορίες που προβλέπονται από τις παραγράφους 4β, 4γ και 4δ του 
άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, 
όταν οριστικοποιηθούν τα κονδύλια του επενδυτικού σχεδίου και οι προθέσεις 
των βασικών μετόχων και πάντως πριν από τον χρόνο πραγματοποίησης των 
παραπάνω. 
   
 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την παρούσα  Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέλθουν σε 2.499.900,00€ και μετά την αφαίρεση 
των δαπανών έκδοσης ύψους 230.000,00€  θα διατεθούν α) 1.619.900,00€ σε 
αύξηση των Κεφαλαίων Κίνησης της Εταιρίας και αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου θυγατρικών επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση των αναγκών 
τους  και β) 650.000€ για την εξαγορά της εταιρίας AQUATRONICS ΑΕ, εταιρία 
η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ύδατος, ώστε να περιληφθεί η 
δραστηριότητα αυτής στις ενοποιημένες καταστάσεις της ΒΙΟΣΩΛ. 

Αναλυτικότερα, τα Κεφάλαια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 
έχουν ως κάτωθι:   

  Είδος Δαπάνης Ποσό (€) 
Δαπάνες Έκδοσης 230.000,00 
Αύξηση Κεφαλαίων Κίνησης της Εταιρίας και αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικών επιχειρήσεων για την 
χρηματοδότηση των αναγκών τους 

1.619.900,00 

Εξαγορές Άλλων Επιχειρήσεων 650.000,00 
Σύνολο 2.499.900,00 

    
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου προβλέπεται 

να ολοκληρωθεί εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2008. 



 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ «AQUATRONICS Α.Ε.» 
 
Επειδή το ύψος της εξαγοράς της AQUATRONICS Α.Ε. ορίσθηκε σε 650.000€, 
δεν χρειάζεται να καταρτισθούν οι προβλεπόμενες, από την παράγραφο 4γ 
του άρθρου 289 του Κανονισμού, Εκθέσεις. 
Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία της εξαγοραζόμενης εταιρίας.     
  
Επωνυμία: «ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ»  και με τον διακριτικό τίτλο «AQUATRONICS». Για 
τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα χρησιμοποιείται σε 
πιστή μετάφραση.  
 
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.  
 
Ημερομηνία  Ίδρυσης: Η εταιρεία συστήθηκε  με το υπ’ αρίθμ. 7272/19.7.1995 
συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενείας Ιωάννου Πάκου.  
 
Διάρκεια : Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31/12/2036. 
 
Σκοπός της εταιρείας: «Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία ή μίσθωση, 
βιοτεχνική συναρμολόγηση και παραγωγή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 
συσκευών επεξεργασίας ύδατος και των παρελκόμενων και συναφών με αυτά 
εξαρτημάτων, αυτοματισμών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών 
ομοειδών πραγμάτων, ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης, η εισαγωγή και εξαγωγή 
στην και από την Ελλάδα των ειδών αυτών και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
μετά την πώληση καθώς και γενικά κάθε συναφή, προς τα παραπάνω, 
δραστηριότητα.        
 
Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την 
σύσταση της σε 29.347,03 € (10.000.000 Δρχ.) Διαιρούμενο σε 1000 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 29,35 € (10.000 Δρχ.) η κάθε μία. Με τις αυξήσεις που έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  ανήλθε στο ποσό των €  
300.000,00 καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά, είναι δε διηρημένο σε 10.000 
μετοχές ονομαστικής αξίας 30 €. η κάθε μία.  
 
 
Παρατίθενται παρακάτω οι δύο τελευταίοι ισολογισμοί που έχει δημοσιεύσει η 
εταιρία.   





 
 





 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Οι βασικοί μέτοχοι κ.κ. Διονύσιος Ν. Σβορώνος και Αντώνιος Π. Σβορώνος, οι 
οποίοι μετέχουν στη διοίκηση της Εταιρίας και κατέχουν άμεσα ποσοστό άνω 
του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι, λόγω του ότι η Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται υπέρ του στρατηγικού επενδυτή δεν είναι 
δυνατόν να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά την ημερομηνία της 
Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
έως την ολοκλήρωση της αύξησης, ούτε και για 6 μήνες μετά την 
διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Ο κος Ορφέας Μαυρίκιος, ο οποίος 
κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας και μετέχει στη διοίκηση αυτής, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση ότι 
θα συμμετάσχει ως στρατηγικός επενδυτής στην Αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου και προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό που κατέχει, κατά την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου, έως την ολοκλήρωση της αύξησης και για 6 μήνες μετά 
την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. 
 
 

Σπάτα, 5 Μαΐου 2008 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 


