
 
 

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

βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α. 

και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 

 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας στην Έκθεση που συνέταξε την 
2/8/2008 προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και 
Προνοµιούχων Μετόχων της 24/9/2007, 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, οι εξαγορές 
και οι επενδύσεις που προεβλέπετο να διενεργηθούν από το προϊόν της  
αύξησης 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 και 4γ του άρθρου 289 του 
Κανονισµού του Χ.Α. σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα, όταν 
οριστικοποιηθούν τα στοιχεία των προβλεποµένων εξαγορών και επενδύσεων 
και πάντως πριν από τον χρόνο πραγµατοποίησης των παραπάνω. 
   
 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ – ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την παρούσα  Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέλθουν σε 8.343.794,40€ και µετά την αφαίρεση 
των δαπανών έκδοσης ύψους 443.230,00€  θα διατεθούν α) 1.900.564,40€ σε 
αύξηση των Κεφαλαίων Κίνησης και β) 6.000.000€ για την εξαγορά της 
εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ώστε να περιληφθεί η δραστηριότητα 
αυτής στις ενοποιηµένες καταστάσεις της ΒΙΟΣΩΛ. Με τον τρόπο αυτόν η 
ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ θα εισέλθει στον τοµέα επεξεργασίας ύδατος. 

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

  Είδος ∆απάνης Ποσό (€) 
∆απάνες Έκδοσης 443.230,00 
Αύξηση Κεφαλαίων Κίνησης 1.900.564,40 
Εξαγορές Άλλων Επιχειρήσεων 6.000.000,00 
Σύνολο 8.343.794,40 

    
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου προβλέπεται 

να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του 2008. 
 

 
 
 
 
 



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανέθεσε στην εταιρία Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ, που 
δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες αναδόχων σε δηµοσία προσφορά, να 
αποτιµήσει την εταιρία «ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και να συντάξει την 
προβλεπόµενη έκθεση αποτίµησης.  Οι εµπειρογνώµονες που διενήργησαν την 
αποτίµηση δεν συνδέονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο µε την εξαγοραζόµενη 
εταιρία.  Η εξαγοραζόµενη έχει αποτιµηθεί µε δύο µεθόδους αποτίµησης.  Η εν 
λόγω αποτίµηση περιλαµβάνει και σχετική δήλωση των εµπειρογνωµόνων ότι 
το τίµηµα εξαγοράς είναι εύλογο και δίκαιο καθώς και ότι οι µέθοδοι που 
υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για την συγκεκριµένη περίπτωση. 
 

(1) Πλήρη Στοιχεία, Συνοπτική Παρουσίαση, Επενδυτικό Σχέδιο και 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

 
Τα συνοπτικά στοιχεία της εξαγοραζόµενης εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
παρατίθενται κατωτέρω: 
  
Επωνυµία: «ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ∆ΑΤΟΣ»  και µε τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΕΛ» για τις σχέσεις 
της εταιρείας µε την αλλοδαπή η επωνυµία αυτής θα χρησιµοποιείται σε πιστή 
µετάφραση.  
 
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων.  
 
Ηµεροµηνία  Ίδρυσης: Η εταιρεία συστήθηκε  µε το υπ’ αρίθµ. 20335/2.2.1977 
συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Λάµπρου Θεοδοσοπούλου όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρίθµ. πράξη 20481/24.2.1977 του ίδιου 
συµβολαιογράφου. Εγκρίθηκε δε την υπ’ αρίθµ. 81642/1977 απόφαση του 
Αναπληρωτή Νοµάρχη Αθηνών και πήρε στις 22.3.1977 τον αριθµό µητρώου 
2930/01/Β/86/2929, Περίληψη δε του καταστατικού δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 
Ανωνύµων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης Φ.Ε.Κ. 588/31.3.1977 
(ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 
 
∆ιάρκεια : Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31ην ∆εκεµβρίου 2070. Η διάρκεια αυτή 
δύναται να παραταθεί δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαµβανοµένης προ 
της λήξεως της και τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού. 
 
Σκοπός της εταιρείας: «Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάληψη µελετών και η 
εκτέλεση εγκαταστάσεων  πάσης φύσεως, σχετικών µε την επεξεργασία, τον 
καθαρισµό, το φιλτράρισµα, τον απιονισµό  εν γένει τον εξευγενισµό του ύδατος, τη 
βιοµηχανική  και βιοτεχνική παραγωγή  πάσης φύσεως µηχανηµάτων και συσκευών 
επεξεργασίας ως και εξαρτηµάτων αυτών, σχετικών µε τον ανωτέρω εξευγενισµό του 
ύδατος. Την άσκηση εµπορίας και την καθ’ οποιονδήποτε τρόπον εκµετάλλευση των 
προϊόντων παραγωγής της εταιρείας και οποιονδήποτε συναφών ειδών, την ενέργεια 
εισαγωγών από το εξωτερικό  και εξαγωγών εις το εξωτερικό αυτών των ειδών και η 
αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών οίκων  για ίδιο λογαριασµό ή για 
λογαριασµό τρίτων.    
 
Μετοχικό Κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την 
σύσταση της σε 29.347,03 € (10.000.000 ∆ρχ.) ∆ιαιρούµενο σε 1000 µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 29,35 € (10.000 ∆ρχ.) η κάθε µία. Με τις αυξήσεις που έχουν γίνει 



µέχρι σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  ανήλθε στο ποσό των €  
850.000,00 καταβληµένο ολοσχερώς σε µετρητά, είναι δε διηρηµένο σε 17.000 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 50 €. η κάθε µία. Μοναδική Μέτοχος της εταιρίας είναι η 
Βασιλική Νικολάου Τεολόγλου.   

 
 
Παρατίθενται παρακάτω οι δύο τελευταίοι ισολογισµοί που έχει δηµοσιεύσει η 
εταιρία.   
 

 
Το επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρίας περιλαµβάνει  επενδύσεις σε 

Έπιπλα και Μηχανογραφικό Εξοπλισµό 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 
 2008 2009 2010 2011 
Σύνολο Επενδύσεων 27.000 40.000 52.000 63.000 



 
Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά της εταιρίας από την ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ το 
συνολικό σχέδιο δράσης του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΣΩΛ προβλέπει την εγκατάσταση 
της ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις service και 
πωλήσεων, σε ακίνητο συνολικής επένδυσης περίπου 3.000.000€. Η 
υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα απαιτήσει περίπου 2 έτη.   
 

(2) Στοιχεία αποτίµησης  
 
Παρατίθενται κατωτέρω τα κύρια σηµεία της έκθεσης αποτίµησης που 
συντάχθηκε από την εταιρία Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ µε 
Αναλυτή/Εµπειρογνώµονα τον κύριο Βασίλειο Τσίτσα, Πιστοποιηµένο 
Αναλυτή, Υπεύθυνο Τµήµατος Ανάλυσης και Αναδόχων, µε ηµεροµηνία 
23.1.2008.   
 
(1) H εύλογη και δίκαιη  αποτίµηση των µετοχών της εταιρίας προσδιορίζεται 
στο ποσόν των 6.119.164 €. 
(2) Η αποτίµηση έγινε µε την µέθοδο των προσδοκώµενων ταµειακών ροών 
(DCF)  και µε την µέθοδο συγκριτικής αποτίµησης P/E. Για τον υπολογισµό 
της δίκαιας και εύλογης αξίας, πολλαπλασιάζουµε µε 50% το αποτέλεσµα 
βάσει DCF και 50% βάσει Ρ/Ε. Προκύπτει η αξία 6.119.164€. 
(3)Η ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ προέβη στην διενέργεια αποτίµησης της εταιρίας 
ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και κρίνει ως εύλογη και δίκαιη την αποτίµηση των 
µετοχών της εταιρίας στο ποσόν των 6.119.164€. Το ποσόν αυτό προκύπτει 
ως συνάρτηση µεταξύ των 5.712.046€ και 6.526.281€ που υπολογίσαµε µε 
βάση δύο διαφορετικές µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιήσαµε 
(συγκριτική αποτίµηση βάσει δείκτη P/E, και αποτίµηση βάσει της µεθόδου 
προεξόφλησης προσδοκώµενων ταµειακών ροών (DCF), ακολούθως), και οι 
οποίες βασίστηκαν σε εύρος τιµών µεταξύ 5.266.330 και 8.240.771 €, 
αναλόγως των επιµέρους εκδοχών (σεναρίων).  
(4) Το τίµηµα εξαγοράς των µετοχών της εταιρίας στα πλαίσια του εύρους 
τιµών που υπολογίστηκε ως άνω είναι εύλογο και δίκαιο. 
(5) ∆ηλώνουµε ότι οι µέθοδοι αποτίµησης που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες 
για την συγκεκριµένη περίπτωση. 
(6) Η ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ και ο εµπειρογνώµονας/αναλυτής Βασίλειος 
Τσίτσας που διενήργησε την αποτίµηση δηλώνουν ότι δεν συνδέονται καθ 
οιονδήποτε τρόπο µε την εξεταζόµενη εταιρία για την τελευταία πενταετία. 
 

 

Σπάτα, 29 Ιανουαρίου 2008 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 


