ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Το παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο δημοσιοποιείται μετά την έγκριση της
ένταξης των Ομολογιών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 των Κανόνων Λειτουργίας της
Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την κάλυψη των
αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.
Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών δημιουργήθηκε για
αναπτυσσόμενες ή μικρές επιχειρήσεις και λειτουργεί με τη μορφή
Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3606/2007. Οι ομολογίες των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν
είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι
υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που
αναλαμβάνουν για επένδυση και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν
μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου
και εάν είναι δυνατόν με τη συμβολή ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού
συμβούλου.
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1.1

Πληροφοριακό Έγγραφο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Υπεύθυνα Πρόσωπα

Στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι
πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με
εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής «η Εταιρεία») καθώς και τα δικαιώματα που
απορρέουν από τα Εταιρικά Ομόλογα της Εταιρείας.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για
την Εταιρεία μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία της Εταιρείας, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Τ.Κ. 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310 929090 (αρμόδιος ο κ. Κων/νος Παπαδόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής).
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου έγινε σύμφωνα με
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και δημοσιοποιείται μετά την έγκριση της
ένταξης των Ομολογιών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής
Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης
του επενδυτικού κοινού. Επισημαίνεται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το
Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχουν εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος
Πληροφοριακού Εγγράφου.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της
14ης Ιουλίου 2016, ενέκρινε την ένταξη των Ομολογιών της Εταιρείας στην κατηγορία
Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου είναι σύμφωνα με την
Απόφαση Νο.3, «Καθορισμός Περιεχομένου Πληροφοριακού Εγγράφου για την
Ένταξη στην Διαπραγμάτευση της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.» του Δ.Σ. του Χ.Α.,
ως ισχύει.
Το Πληροφοριακό Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.-Χρηματιστήριο Αθηνών
(www.athexgroup.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας (www.mls.gr) καθώς
επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμβούλου Έκδοσης ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.betasecurities.gr).
Επίσης, το παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο
επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας,
ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Τ.Κ. 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 929090 καθώς
επίσης και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ., Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, Τ.Κ. 11473 Αθήνα, τηλ. 210 6478900.
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Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα που
επιμελήθηκαν από την πλευρά της Εταιρείας, τη σύνταξη του παρόντος
Πληροφοριακού Εγγράφου είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των οικονομικών
καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mls.gr) και
αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα φυσικά πρόσωπα που
επιμελήθηκαν από την πλευρά της Εταιρείας, τη σύνταξη παρόντος του
Πληροφοριακού Εγγράφου καθώς και ο Σύμβουλος Έκδοσης είναι υπεύθυνοι για το
περιεχόμενο του Πληροφοριακού Εγγράφου και βεβαιώνουν ότι το παρόν
Πληροφοριακό Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Απόφαση Νο.3
«Καθορισμός Περιεχομένου Πληροφοριακού Εγγράφου για την Ένταξη στην
Διαπραγμάτευση της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.» του Δ.Σ. του Χ.Α., ως ισχύει.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρείας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του
Πληροφοριακού Εγγράφου, είναι τα ακόλουθα:
•

Ο κ. Ιωάννης Καματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

•

Ο κ. Κων/νος Παπαδόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής

Η διεύθυνση των ανωτέρω είναι η διεύθυνση της Εταιρείας, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Τ.Κ. 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 929090.
Σύμβουλος Έκδοσης είναι η εταιρεία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Λεωφ.
Αλεξάνδρας 29, Τ.Κ. 11473 Αθήνα, τηλ. 210 6478900 (αρμόδιος ο κ. Ευάγγελος
Χαρατσής, Διευθύνων Σύμβουλος).
Σχετικά με το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό
Έγγραφο και προέρχονται από τρίτη πηγή, η Εταιρεία βεβαιώνει ότι αυτές έχουν
αναπαραχθεί πιστά και εξ όσων γνωρίζει η Εταιρεία και είναι σε θέση να βεβαιώσει,
με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από αυτή την πηγή, δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις εν λόγω πληροφορίες ανακριβείς ή
παραπλανητικές.
Η Εταιρεία, τα φυσικά πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας, που επιμελήθηκαν της
σύνταξης του Πληροφοριακού Εγγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας καθώς και ο Σύμβουλος Έκδοσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και
συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου και
βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Έγγραφο είναι, εξ’ όσων
γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα, και δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.
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Επισημαίνεται ότι, οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρείας της 30.06.2016 καθώς και από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την
29.03.2016 συνεδρίαση του, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που
έληξε στις 31.12.2015, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει Δ.Π.Χ.Α., μαζί με την αντίστοιχη
Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
της
Εταιρείας
(http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikeskatastaseis/2015/Ekthesi2015.pdf) και αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος
Πληροφοριακού Εγγράφου.
Τέλος, αναφέρεται σχετικά ότι στο Παράρτημα Ι του Πληροφοριακού Εγγράφου
παρατίθεται επεξήγηση των τεχνολογικών όρων που αναφέρονται στο περιεχόμενο
του παρόντος.

1.2

Νόμιμοι ελεγκτές

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 31.12.2015 και
31.12.2014 έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») και έχουν ελεγχθεί από Τακτικό
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις
χρήσεις 2015 και 2014 έχει γίνει από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γεώργιο Αθ.
Σκαμπαβίρια (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14661) της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί
Λογιστές α.ε.ο.ε. (μέλος της Crowe Horwath International), Φωκ. Νέγρη 3, 11257
Αθήνα.
Σημειώνεται ότι ουδείς εκ των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας
έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες καθώς και μέχρι την
ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για την χρήση 2014 εγκρίθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. στις 20 Μαρτίου 2015 ενώ η
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για την χρήση 2015 εγκρίθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. στις 29 Μαρτίου 2016.
Οι εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών χρήσεων 2015 και 2014, βρίσκονται
διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρείας στην διεύθυνση ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 555 35
Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 929090 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (www.mls.gr).
Παρακάτω, παρατίθενται αυτούσιες οι εκθέσεις ελέγχου των ως άνω Τακτικών
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων (κατάσταση
οικονομικής θέσης, κατάσταση αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών), όπως αυτές
παρουσιάζονται στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, για τις χρήσεις που έληξαν
την 31.12.2015 και 31.12.2014 :
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Χρήση 2015
Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
σύμφωνα
με
τα
Διεθνή
Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που
ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του
κ.ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2016.
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14661
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Χρήση 2014
Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της
31 Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης
της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλόλητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που
ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2015.
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14661
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Η πληροφόρηση που περιέχεται στις προαναφερθείσες εκθέσεις και διενεργήθηκαν
από την ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.» (μέλος της
Crowe Horwath International) περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο
κατόπιν σχετικής συναίνεσης των παραπάνω ελεγκτών και με την σύμφωνη γνώμη
τους. Επίσης, έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
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Φορολογικός έλεγχος

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές Αρχές μέχρι και την χρήση που έληξε
στις 31.12.2007.
Η Εταιρεία έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για πιθανές μελλοντικές
φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε μελλοντικό έλεγχο από τις
φορολογικές Αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι την 31.12.2010, για τις οποίες
παραμένει ανέλεγκτη. Το ύψος της ανωτέρω πρόβλεψης, η οποία κρίνεται επαρκής
από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας, ανέρχεται σε ποσό ύψους €
64.500,00.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος
και έχουν εκδοθεί τα φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη.
Για τη χρήση 2015 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και κατά την ημερομηνία σύνταξης
του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου δεν έχει εκδοθεί ακόμη το φορολογικό
πιστοποιητικό, το οποίο θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού από την
εταιρεία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 65 Α του κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γενικά στοιχεία και όροι έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου

Σύμφωνα με την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας της 24.02.2015, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 13 του
Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει ελευθέρως για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που
σύμφωνα με το νόμο απαιτούν απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
Σε συνέχεια του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση
του στις 09.03.2016, δυνάμει αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του
Καταστατικού της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία
κοινού ομολογιακού δανείου που διαιρείται σε κοινά εταιρικά ομόλογα μέχρι ποσού
Ευρώ 4.990.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920.
Η Περίοδος Κάλυψης του Εταιρικού Ομολόγου διήρκησε από 18.04.2016 έως και
08.07.2016. Κατά την διάρκεια της Περιόδου Κάλυψης διατέθηκαν με Ιδιωτική
Τοποθέτηση Εταιρικά Ομόλογα συνολικού ποσού ύψους 4.000.000 Ευρώ με την
διάθεση τετρακοσίων (400) κοινών ονομαστικών άυλων Εταιρικών Ομολόγων,
ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ το καθένα, σύμφωνα με την από 24.02.2015
απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας, την
09.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 11.07.2016, πιστοποιήθηκε η
καταβολή του ποσού της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου, ήτοι ποσό 4.000.000
Ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων (400) κοινών ονομαστικών άυλων Εταιρικών
Ομολόγων, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ το καθένα.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά, οι όροι έκδοσης του
Εταιρικού Ομολόγου :
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
Εκδότης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Είδος Εταιρικού Ομολόγου

Κοινό Εταιρικό Ομόλογο, μη μετατρέψιμο σε
μετοχές του Εκδότη

Ύψος Εταιρικού Ομολόγου

Ποσό 4.000.000 Ευρώ.
Με Ιδιωτική Τοποθέτηση η οποία απευθύνθηκε
σε λιγότερα από εκατό πενήντα (150) φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι Ειδικοί
Επενδυτές.

Διάθεση Εταιρικού Ομολόγου

Η έκδοση και διάθεση των Εταιρικών Ομολόγων
μέσω
Ιδιωτικής
Τοποθέτησης
πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλιστεί ότι εμπίπτει σε μία ή περισσότερες
από τις εξαιρέσεις του ν.3401/2005, όπως
εκάστοτε ισχύει.

Διάρκεια Εταιρικού Ομολόγου

Τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα παράτασης.

Παράταση διάρκειας Εταιρικού
Ομολόγου

Δύναται να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος.
Η ημερομηνία 11.07.2016.

Ημερομηνία Έκδοσης

Η ημερομηνία η οποία καθορίστηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του δυνάμει
της οποίας πιστοποιήθηκε η καταβολή του
ποσού της έκδοσης των Εταιρικών Ομολόγων
και καταρτίσθηκε το Αρχείο Κατανομής και
Αναλυτική Μηχανογραφική Κατάσταση των
Ομολογιούχων.
Η
εν
λόγω
ημερομηνία
(«Ημερομηνία
Έκδοσης») δεν δύναται να απέχει τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της
Περιόδου Κάλυψης.

Ημερομηνία Λήξης

Η τέταρτη (4η) ετήσια επέτειος της Ημερομηνίας
Έκδοσης.
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Επιτόκιο (%)
(Coupon Rate)

Πληροφοριακό Έγγραφο

Στη λήξη κάθε Περιόδου Καταβολής Κουπονιού
η Εκδότρια θα καταβάλει σε κάθε Ομολογιούχο
κουπόνι επί της ονομαστικής αξίας των
Εταιρικών Ομολόγων υπολογιζόμενο βάσει
ετήσιου σταθερού επιτοκίου ανερχόμενο σε
ποσοστό πέντε κόμμα τριάντα τοις εκατό
(5,30%) ετησίως («Coupon Rate»).
Το κουπόνι για κάθε Περίοδο Καταβολής
Κουπονιού καταβάλλεται δεδουλευμένο και
υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό αριθμό
των ημερών που έχουν διανυθεί στην αντίστοιχη
περίοδο και βάσει έτους 360 ημερών.

Υπολογισμός Απόδοσης

Ο υπολογισμός του κουπονιού για κάθε Περίοδο
Καταβολής Κουπονιού θα γίνεται από τον
Εκπρόσωπο Ομολογιούχων, ο οποίος θα
ειδοποιεί σχετικά την Εκδότρια και την Ε.Χ.Α.Ε.
τουλάχιστον τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν
από τη λήξη κάθε Περιόδου Καταβολής
Κουπονιού.
Το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία
Έκδοσης μέχρι και την Ημερομηνία Λήξης
διαιρείται σε διαδοχικές περιόδους στη λήξη
κάθε μίας εκ των οποίων, η Εκδότρια θα
καταβάλει σε κάθε Ομολογιούχο το κουπόνι
σύμφωνα
με
τον
σχετικό
όρο
του
Προγράμματος.

Περίοδος εκτοκισμού –
Καταβολές

Κάθε Περίοδος Καταβολής Κουπονιού θα έχει
διάρκεια τριών (3) μηνών.
Η καταβολή του κουπονιού από την Εκδότρια θα
γίνεται στο λογαριασμό του Εκπροσώπου του
άρθρου 4§7 του ν.3156/2003, προκειμένου τα
αντίστοιχα ποσά να πιστωθούν σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία στους Λογαριασμούς
Χειριστών
Σ.Α.Τ
ή
στους
Ειδικούς
Λογαριασμούς στους οποίους οι Ομολογιούχοι
τηρούν τα Εταιρικά Ομόλογά τους κατά
περίπτωση.
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Τύπος και Μορφή Εταιρικών
Ομολόγων

Κοινά ονομαστικά άυλα Εταιρικά Ομόλογα
διαπραγματεύσιμα στην Εναλλακτική Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με
τη
μορφή
Πολυμερούς
Μηχανισμού
Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3606/2007.

Αριθμός Εταιρικών Ομολόγων

Τετρακόσια (400) Εταιρικά Ομόλογα.

Νόμισμα Εταιρικών Ομολόγων

Ευρώ.

Ονομαστική Αξία Εταιρικών
Ομολόγων

Ποσό 10.000 Ευρώ.

Τιμή Έκδοσης Εταιρικών
Ομολόγων

Το 100% της ονομαστικής αξίας, ήτοι 10.000
Ευρώ.

Τιμή Εξόφλησης Εταιρικών
Ομολόγων

Το 100% (par) της ονομαστικής αξίας.

Δικαίωμα
εξόφλησης
Ομολόγων

εκδότη
των

πρόωρης
Εταιρικών Η Εκδότρια δεν δικαιούται να προπληρώσει την
ονομαστική αξία των Εταιρικών Ομολόγων ολικά
ή μερικά πριν την Ημερομηνία Λήξης.

(Call Option)
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης
των Εταιρικών Ομολόγων
(Put option)
Δικαίωμα
έκδοση
Απόκτηση
Ομολόγων

προτίμησης

ίδιων

στην

Οι Ομολογιούχοι δεν δικαιούνται να ζητήσουν
την προπληρωμή της ονομαστικής αξίας των
Εταιρικών Ομολόγων ολικά ή μερικά πριν την
Ημερομηνία Λήξης.
Δεν υπήρχε.

Η Εκδότρια δύναται να αποκτά μέσω της
Εταιρικών αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ίδια
Εταιρικά Ομόλογα σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.

Ημερομηνία Αποπληρωμής

Η Ημερομηνία Λήξης του Εταιρικού Ομολόγου.
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Κάθε ένα από τα παρακάτω γεγονότα ή
περιστάσεις αποτελεί «Γεγονός Καταγγελίας»:
1) Υπερημερία: Η Εκδότρια δεν καταβάλλει
εμπροθέσμως,
προσηκόντως
και
ολοσχερώς οποιοδήποτε ποσό που είναι
πληρωτέο κατά τους όρους του παρόντος
Προγράμματος.
2) Παραβίαση δεσμεύσεων: Η Εκδότρια
παραβιάσει οποιαδήποτε από τις ουσιώδεις
υποχρεώσεις της και η παραβίαση αυτή,
εφόσον είναι δεκτική θεραπείας δεν
θεραπευτεί, εντός ενός (1) μηνός από τη
σχετική έγγραφη όχληση του Εκπροσώπου.
3) Λύση και Εκκαθάριση: Η Εκδότρια λάβει
απόφαση για λύση και θέση αυτής σε
εκκαθάριση.

Καταγγελία

4) Διαδικασία Αφερεγγυότητας: Η Εκδότρια
τελεσιδίκως κηρυχθεί σε πτώχευση ή
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης
ή
συνδιαλλαγής
του
ν.3588/2007 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθ. 12 του ν. 4013/11 και τα άρθρα 2 και 4
του ν. 4336/2015.
Σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε
Γεγονότος Καταγγελίας, ο Εκπρόσωπος θα
καταγγέλλει το Πρόγραμμα και θα κηρύξει
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το κεφάλαιο και το
δεδουλευμένο
κουπόνι
των
Εταιρικών
Ομολόγων, εφόσον το αποφασίσει η Συνέλευση
των Ομολογιούχων.
Σε περίπτωση καταγγελίας, ως ανωτέρω, θα
καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και το
δεδουλευμένο κουπόνι, μέχρι και την μέρα που
το Πρόγραμμα κατέστη ληξιπρόθεσμο.
Μετά την τυχόν καταγγελία του Προγράμματος
σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, εφόσον ο
Εκπρόσωπος εξακολουθεί να ασκεί τα
καθήκοντά
του,
τα
δικαιώματα
των
Ομολογιούχων σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις
τους
κατά
της
Εκδότριας
εξακολουθούν να ασκούνται για λογαριασμό των
Ομολογιούχων από τον Εκπρόσωπο.
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Φορολογία
Εταιρικών Ομολόγων

Σύμφωνα με την ισχύουσα κατά το χρόνο λήψης
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για
την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου νομοθεσία,
επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους
που αποκτώνται από το Εταιρικό Ομόλογο από
μόνιμους κατοίκους Ελλάδος (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) υπολογιζόμενος με συντελεστή 15%,
ο οποίος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται
στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας και των
εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμών.

Εισαγωγή
Εταιρικών Ομολόγων
στο Χ.Α.

Προβλέπεται η ένταξη των Εταιρικών Ομολόγων
στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη μορφή
Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης
(Π.Μ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3606/2007.

Μονάδα διαπραγμάτευσης

Ο τίτλος του ενός (1) ακέραιου Εταιρικού
Ομολόγου.

Εκκαθάριση Ομολογιών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε..

Εκπρόσωπος Ομολογιούχων

ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Πληρεξούσιος Καταβολών

ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Εξασφαλίσεις

Δεν προβλέπεται η παροχή εξασφαλίσεων υπέρ
των Ομολογιούχων.

Ρήτρες

Τα Εταιρικά Ομόλογα δεν παρέχουν δικαιώματα
ή πλεονεκτήματα οποιασδήποτε μορφής στους
Ομολογιούχους πέραν των αναφερομένων
στους παρόντες Όρους, στο Πρόγραμμα του
Εταιρικού Ομολόγου, ως εκάστοτε ισχύουν, και
στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ούτε
καθορίζεται
οποιαδήποτε
υποχρέωση
ή
προϋπόθεση, οικονομικής ή άλλης μορφής,
εκπληρωτέα από την Εκδότρια.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
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Πιστοληπτική
εκδότριας Εταιρείας

διαβάθμιση

Ημερομηνία
διαβάθμισης

πιστοληπτικής

Βαθμός
διαβάθμισης

πιστοληπτικής

Πληροφοριακό Έγγραφο

ICAP Α.Ε.
24 Μαρτίου 2016.
Credit Rating Β.

Περίοδοι
αναθεώρησης
Ετήσια
πιστοληπτικής διαβάθμισης
Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Εταιρικό Ομόλογο διέπεται από το Ελληνικό
Δίκαιο, ιδίως δε από τις ρυθμίσεις του Ν.
3156/2003.

Αρμόδια δικαστήρια

Τα δικαστήρια της Αθήνας έχουν αποκλειστική
δικαιοδοσία για την επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύπτουν από ή σε σχέση με την
παρούσα σύμβαση καθώς και την τυχόν λήψη
οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου.

Αναλυτική παρουσίαση, των στοιχείων της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου
παρουσιάζονται σε επόμενο Κεφάλαιο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.
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Πιστοληπτική διαβάθμιση

Σύμφωνα με την από 24.03.2016 σχετική έκθεση της εταιρείας ICAP, εκτιμήθηκε η
πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και έγινε η κατάταξη
της στην κατηγορία Β. Σχετικά με την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας από την
εταιρεία ICAP, αναφέρονται τα παρακάτω :
Το ICAP Credit Rating έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των
εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή
και πτώχευσης τους, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους.
Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ανάλυση εμπορικών και οικονομικών στοιχείων
καθώς και στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς τα οποία προκύπτουν από
δημοσιευμένα στοιχεία και συνεντεύξεις της ICAP με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κλίμακα διαβάθμισης της
πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, όπως εφαρμόζεται από την εταιρεία
ICAP:

Η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων (Credit Ratings)
αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα διαβάθμισης (AA, A, BB, B, C, D, E, F, G και
H). Όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις υψηλής
πιστοληπτικής ικανότητας (ΑΑ - Β) τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης
ασυνέπειας ή και πτώχευσης.
Αντίθετα, όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις χαμηλής
πιστοληπτικής ικανότητας (F - H) τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης
ασυνέπειας ή και πτώχευσης.
Στην κατηγορία N.R. - Not Rated – κατατάσσονται επιχειρήσεις για τις οποίες δεν
είναι δυνατή η εκτίμηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας λόγω ελλείψεως
επαρκών στοιχείων, στην κατηγορία N.T. - Not Trading – κατατάσσονται επιχειρήσεις
οι οποίες δεν λειτουργούν πλέον (έχουν πτωχεύσει, έχουν τεθεί σε εκκαθάριση,
έχουν διαλυθεί, είναι αδρανείς, κα.) ενώ στην κατηγορία N.C. - Not Calculated –
κατατάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες δεν εξετάζονται για λόγους όπως η νομική
μορφή (Συνεταιρισμός, Κοινοπραξία, κλπ.) και το αντικείμενο δραστηριότητας
(Τράπεζες, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κλπ.).
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Σχετικά με την διαβάθμιση (credit rating) Β, στην οποία και κατατάχθηκε η MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι αυτή υποδηλώνει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε μικρό
βαθμό από δυσμενής οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους
ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή. Οι επιχειρήσεις με διαβάθμιση Β
χαρακτηρίζονται από τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα τους, τη σταθερή
πορεία και την ικανοποιητική θέση τους στην αγορά.
Επισημαίνεται ότι, η διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας εκφράζει συνολικά τη
χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων και δεν ταυτίζεται με τα
ενδεχομένως κερδοφόρα ή ζημιογόνα αποτελέσματα των εταιρειών αυτών.
Οι διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτελούν συστάσεις αγοράς,
πώλησης ή διακράτησης επενδυτικών τίτλων.
Σύμφωνα με την σχετική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της εκδότριας Εταιρείας και
της ICAP, προβλέπεται ότι για όλη τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών (σύμβαση ενός
έτους) η ICAP θα υποχρεούται να παρέχει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
(ICAP Credit Rating στην κλίμακα: AA, A, BB, B, C, D, E, F, G, H, NR, NC, NT) χωρίς
διακοπές και χωρίς να υπάρχουν διαστήματα, στα οποία δεν θα παρέχεται
πιστοληπτική διαβάθμιση.
Η Διοίκηση της Εταιρείας, δεσμεύεται ότι η σχετική σύμβαση συνεργασίας με την
ICAP θα ανανεώνεται κάθε έτος και για όλη τη διάρκεια του Εταιρικού Ομολόγου.
Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό
κοινό και το Χ.Α. για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στην διαβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια του Εταιρικού
Ομολόγου.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1

Οικονομικά στοιχεία χρήσεων 2015 και 2014

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 31.12.2015 και
31.12.2014 έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Τακτικό Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή.
Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της Εταιρείας για τις τελευταίες χρήσεις 2015 και 2014 :
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2015 ΚΑΙ 2014
(ποσά σε χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών

2015

%
μετ.

2014

21.404

14.379

48,9%

Μικτά Κέρδη

6.370

5.187

22,8%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

5.028

5.575

-9,8%

Κέρδη προ φόρων

2.218

1.468

51,1%

Κέρδη μετά από φόρους χρήσης & δικαιώματα
μειοψηφίας

2.022

1.687

19,9%

22.588

21.117

7,0%

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες

3.395

3.948

-14,0%

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες

(5.482)

(4.180)

31,1%

4.230

12

μ/δ

Καθαρή Θέση

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρεία οικονομικών στοιχείων βάσει των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
2015 και 2014, που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και είναι ελεγμένες από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 είναι αυτές που περιλαμβάνονται ως συγκριτικά
στοιχεία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

Αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας για τις ανωτέρω
χρήσεις παρουσιάζεται σε επόμενο Κεφάλαιο του παρόντος Πληροφοριακού
Εγγράφου.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο για
την MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και τις κινητές αξίες, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν
υπόψη τους και τους ακόλουθους επενδυτικούς κινδύνους, προτού λάβουν
οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης στα Εταιρικά Ομόλογα της Εταιρείας. Εάν επέλθει
οποιαδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, ενδέχεται να
υπάρξουν ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση και στα
αποτελέσματα της Εταιρείας και ανάλογα ενδέχεται να μειωθεί η αξία και η τιμή
πώλησης των ομολογιών της, με συνέπεια την απώλεια μέρους ή/και του συνόλου
οποιασδήποτε επένδυσης σε Εταιρικά Ομόλογα της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι
πιθανό οι ακόλουθοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες να μην είναι οι μόνοι που ενδέχεται να
αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος
δεν είναι γνωστοί ή θεωρούνται επουσιώδεις, ενδέχεται να επιδράσουν δυσμενώς
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά
αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, η σειρά παράθεσης
των κινδύνων δεν παραπέμπει σε αξιολόγηση τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή
στην πιθανότητα πραγματοποίησης έκαστου εξ΄ αυτών.
Επιπλέον στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο περιλαμβάνονται δηλώσεις που
αφορούν στις μελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιείται, βασιζόμενες σε αυτά που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης
του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου, οι οποίες από την φύση τους ενέχουν
κινδύνους και αβεβαιότητες. Εάν το σύνολο ή κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους
επέλθουν, οι δηλώσεις αυτές ενδέχεται να μην υλοποιηθούν. Προς τούτο, οι πιθανοί
επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η Εταιρεία έχει βασίσει τις εν λόγω δηλώσεις
αυτές στις παρούσες συνθήκες, εκτιμήσεις και προβλέψεις της σχετικά με μελλοντικά
γεγονότα και μόνο σε στοιχεία που είναι γνωστά σε αυτήν μέχρι την ημερομηνία
σύνταξης του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.

4.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δημοσιονομική κρίση και την ύφεση στην
Ελλάδα

Η αβεβαιότητα που απορρέει από τη δημοσιονομική κρίση και την ύφεση στην
Ελλάδα, παρότι αισθητά μειωμένη, δεν έχει εκλείψει και δύναται να επηρεάσει
αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα εν γένει, τα λειτουργικά
αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Η ελληνική οικονομία αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στα
μακροοικονομικά της μεγέθη, που προέρχονται από δημοσιονομικές ανισορροπίες
και υψηλό δημόσιο χρέος, οι οποίες επαυξάνονται λαμβάνοντας υπόψη και τις
διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Τυχόν διακοπή της στήριξης ή του
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (εφεξής το «Πρόγραμμα») που έχει
αναλάβει να υλοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ»),
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (εφεξής «Δ.Ν.Τ.») και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας (εφεξής «ESM»), ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες για την
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επέλευση πιστωτικού γεγονότος, αναφορικά με το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου ή
να οδηγήσει σε αδυναμία πληρωμής οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων υποχρεώσεων, των χρεογράφων που
διαπραγματεύονται σε διεθνείς αγορές όσο και των διακρατικών δανείων μεταξύ της
Ελλάδας και των κρατών μελών της ευρωζώνης, γεγονότα τα οποία θα είχαν
αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και τελικά στις προοπτικές και την
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, η
Εταιρεία δεν έχει καμία εξάρτηση από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.
Καθώς κατά τη χρήση που έληξε την 31.12.2015, το σύνολο σχεδόν του κύκλου
εργασιών της Εταιρείας προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητά της
Εταιρείας στην Ελλάδα, είναι σαφές ότι η οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά
αποτελέσματα της Εταιρείας εξαρτώνται σημαντικά από τις μακροοικονομικές και
πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα
της Εταιρείας εξαρτάται επίσης από την ευρωστία των καταναλωτών και από το ύψος
του διαθέσιμου εισοδήματος προς κατανάλωση.
Σε περίπτωση που είτε η οικονομική ύφεση είτε η οικονομική αβεβαιότητα
εξακολουθήσουν στην Ελλάδα, ενδέχεται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η
επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και η ικανότητα αυτής να επιτύχει τους
στρατηγικούς της στόχους.

Αλλαγές στη φορολογική και εταιρική νομοθεσία ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Η Ελλάδα έχει περίπλοκο φορολογικό σύστημα το οποίο τα τελευταία έτη έχει
υποστεί δραστικές μεταβολές και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το
Ελληνικό Δημόσιο θα εισάγει στο μέλλον νομοθετικές ρυθμίσεις φορολογικής ή
εταιρικής φύσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν αρνητικές συγκυρίες που
σχετίζονται με την κρίση του ελληνικού δημόσιου χρέους και οι οποίες μπορεί να
επιβαρύνουν την Εταιρεία. Τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και την ικανότητα της να επιτύχει τους
στρατηγικούς της στόχους.
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Κίνδυνοι που συνδέονται με το κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία

Ανταγωνισμός
Η Εταιρεία κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά των tablets όπου για το 2015 ήταν
το πρώτο brand τόσο σε αξία όσο και σε τεμάχια. Από το 2012 δραστηριοποιείται
στην αγορά των smartphones όπου το 2015 αύξησε τα μερίδια της σε σχέση με το
2014. Παράλληλα, έχει σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά πλοήγησης από το
2008. Κύριο χαρακτηριστικό στους ανωτέρω κλάδους είναι ο ισχυρός ανταγωνισμός
καθώς επίσης και η ανάπτυξη και διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων. Η Εταιρεία,
δραστηριοποιούμενη στο χώρο της τεχνολογίας, προκειμένου να διατηρήσει και
ενισχύσει την θέση της στις αγορές που δραστηριοποιείται θα πρέπει να επενδύει
σημαντικούς πόρους στην παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και να παράγει
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νέα προϊόντα με ενσωματωμένες κάθε φορά νέες
καινοτόμες τεχνολογίες. Από το 2014, έχει ενσωματωθεί σε όλα τα smartphones και
tablets που παράγει η Εταιρεία το MLS Artificial Intelligent Center (MAIC) στην
Ελληνική γλώσσα, το οποίο είναι σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας
τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της στην Ελλάδα. Η Εταιρεία
είναι τοποθετημένη σε ένα εύρος τιμών χαμηλότερο από την Apple και την Samsung,
ενώ λόγω των καινοτόμων τεχνολογιών επιτυγχάνει ικανοποιητική τιμολόγηση των
προϊόντων της έναντι των ανταγωνιστών της.
Η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει αναπτύξει μία τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και παραγωγή
των προϊόντων της, έχει καθιερώσει τα προϊόντα της στην αγορά που
δραστηριοποιείται ενώ παράλληλα προσπαθεί διαρκώς να διευρύνει την γκάμα των
προϊόντων της. Δεδομένου όμως, του ανταγωνισμού που διέπει τον κλάδο καθώς και
των χαρακτηριστικών του, απαιτείται αυξημένη εγρήγορση από την Διοίκηση της
Εταιρείας, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις τάσεις του κλάδου, ώστε να
αντιδράσει εγκαίρως στις κινήσεις του ανταγωνισμού.
Η Εταιρεία θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ανάπτυξης και
συνεχούς βελτίωσης της τεχνικής της υποδομής και υποστήριξης της πελατειακής
της βάσης, στη διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών και
προϊόντων της καθώς επίσης και στη συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση αναφορικά
με τις νέες τάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, επιστημονικές κατακτήσεις και διεύρυνση
των επιχειρηματικών της συνεργασιών. Συνεπώς, η διατήρηση και ενίσχυση του
μεριδίου αγοράς και η δημιουργία ισχυρού εμπορικού ονόματος (brand name) στο
χώρο της τεχνολογίας από την Εταιρεία, αποτελεί χρονοβόρα και επίπονη
διαδικασία. Ως συνέπεια του ανωτέρω, τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να
ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του κλάδου και στον
αυξανόμενο ανταγωνισμό, μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την
επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και την ικανότητα της να επιτύχει τους
στρατηγικούς της στόχους.
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Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά
Το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους,
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι γενικότερες συνθήκες της οικονομίας, η
ανεργία, η οικονομική αβεβαιότητα, τα επιτόκια, η καταναλωτική πίστη, ο
πληθωρισμός. Η ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία, η εφαρμογή
λιτότητας από την ελληνική κυβέρνηση (όπως ενδεικτικά η αύξηση άμεσης και
έμμεσης φορολογίας, περικοπές μισθών και συντάξεων) έχουν επηρεάσει αρνητικά
το διαθέσιμο εισόδημα και την ψυχολογία των καταναλωτών. Είναι σαφές ότι, η
ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας, όπως συστήματα πλοήγησης, κινητή τηλεφωνία,
tablets που αποτελούν το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας είναι
δυνατόν να επηρεασθούν από τους ανωτέρω εξωγενείς παράγοντες.
Σε περίπτωση που είτε η οικονομική ύφεση είτε η οικονομική αβεβαιότητα
εξακολουθήσουν στην Ελλάδα ενδέχεται να επηρεαστούν τα έσοδα από την πώληση
των προϊόντων της επιδρώντας δυσμενώς στην επιχειρηματική δραστηριότητα της
Εταιρείας, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα οικονομικά αποτελέσματα και στις
προοπτικές της.
Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί, ότι παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της
χώρας ο κλάδος των smartphones το 2015 σημείωσε αύξηση σε ποσοστό άνω του
25%, τόσο σε τεμάχια όσο και σε αξία (τζίρος), αποδεικνύοντας ότι το smartphone
έχει καταστεί σχεδόν είδος πρώτης ανάγκης. Αύξηση την προηγούμενη χρονιά
εμφάνισε και η κατηγορία των tablets, ενδεχομένως επηρεασμένη από το
πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκληση» στα πλαίσια του οποίου παρέχονταν η δυνατότητα
απόκτησης δωρεάν tablet σε οικογένειες στην επαρχία με χαμηλό εισόδημα.
Σύμφωνα με την Εταιρεία, ιδιαίτερα για την κατηγορία των smartphones δεν
διαφαίνεται το επόμενο διάστημα μείωση της αγοράς.

4.3

Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Α’ υλών
Η Εταιρεία στα πλαίσια της παραγωγής των προϊόντων τεχνολογίας που διαθέτει έχει
συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με προμηθεύτριες εταιρείες του εξωτερικού, που
αφορά κυρίως στην αγορά α΄ υλών από χώρες του εξωτερικού. Μέσω των
συμβάσεων αυτών αλλά και της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των υλικών
αυτής της κατηγορίας, η Εταιρεία έχει καταφέρει να περιορίσει τον κίνδυνο των
διακυμάνσεων τιμών των βασικών α΄ υλών που χρησιμοποιεί. Παρά την έλλειψη
μέχρι σήμερα ουσιαστικών προβλημάτων, δεν υπάρχει διασφάλιση ότι και μελλοντικά
οι αντισυμβαλλόμενοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις
τους και δεν υπάρχει κίνδυνος αύξησης της τιμής αυτού του εξοπλισμού, γεγονός
που ενδεχομένως θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την
επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και την ικανότητα της να επιτύχει τους
στρατηγικούς της στόχους. Βέβαια με βάση την εμπειρία του παρελθόντος το κόστος
των α΄ υλών διαχρονικά μειώνεται.
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Δυνατότητα διαχείρισης της περαιτέρω ανάπτυξης
Η Εταιρεία κατά τα τελευταία έτη παρουσιάζει συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών
της, η οποία συνεχίσθηκε και κατά την τελευταία χρήση 2015, ενώ παράλληλα
διευρύνει την γκάμα των προϊόντων που διαθέτει ενσωματώνοντας νέες καινοτόμες
τεχνολογίες. Η περαιτέρω αύξηση των εργασιών της Εταιρείας, ενδέχεται να
επιφέρει μεταξύ των άλλων, αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαια, νέες επενδύσεις σε
εξοπλισμό και πληροφοριακά συστήματα και απαιτήσεις για ενίσχυση του
στελεχιακού της δυναμικού.
Η ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρείας να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα κεφάλαια, η
μη υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την αύξηση
των πωλήσεων μπορεί να επιφέρει δυσλειτουργίες στην διαχείριση της περαιτέρω
ανάπτυξης γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ανάπτυξη της
δραστηριότητας της Εταιρείας, τα οικονομικά της αποτελέσματα καθώς επίσης και τη
χρηματοοικονομική κατάσταση και την ικανότητα της Εταιρείας να επιτύχει τους
στρατηγικούς της στόχους.

Δημιουργία νέων προϊόντων τεχνολογίας
Η Εταιρεία δραστηριοποιούμενη στο χώρο της τεχνολογίας είναι υποχρεωμένη να
παράγει και διαθέτει στην αγορά συνεχώς νέα καινοτόμα προϊόντα και να καλύπτει
τις διαρκώς μεταβαλλόμενες καταναλωτικές προτιμήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό στα
προϊόντα της Εταιρείας είναι η ενσωμάτωση νέων καινοτομιών τεχνολογίας και η
γρήγορη διάθεση τους στην αγορά. Η πορεία της Εταιρείας και η ανταπόκριση της
στις αλλαγές που τυγχάνουν στους κλάδους που δραστηριοποιείται έχει δείξει ότι
διαθέτει αντανακλαστικά και ότι είναι σε θέση να καλύπτει με νέα προϊόντα
τεχνολογίας τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Παρά την ικανοποιητική ανταπόκριση
της Εταιρείας και την έλλειψη μέχρι σήμερα ουσιαστικών προβλημάτων, δεν υπάρχει
διασφάλιση ότι και μελλοντικά η Εταιρεία θα προβαίνει εγκαίρως στην διάθεση νέων
προϊόντων με νέες καινοτόμες τεχνολογίες, γεγονός που ενδεχομένως θα μπορούσε
να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και την
ικανότητα της να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους.

Εξάρτηση από το βασικό μέτοχο της Εταιρείας
Ο κ. Ιωάννης Καματάκης είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας και ο οποίος κατείχε κατά
31.05.2016 ποσοστό 54,45% του μετοχικού της κεφαλαίου ενώ παράλληλα είναι
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου
λειτουργίας της Εταιρείας, έχει συγκροτήσει ικανή διοικητική ομάδα και είναι ο
βασικός συντελεστής της υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρείας.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο βασικός μέτοχος αποφασίσει να μειώσει ή να
σταματήσει την απασχόληση του στην Εταιρεία, τότε θα μπορούσε να επηρεαστούν
δυσμενώς η επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και η ικανότητα της να επιτύχει τους
στρατηγικούς της στόχους.
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Εξάρτηση από τα στελέχη της Εταιρείας
Η Διοίκηση της Εταιρείας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων στελεχών,
συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ιδρυτή της, τα
οποία έχοντας γνώση του αντικειμένου συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία μίας ευέλικτης οργανωτικής
δομής προκειμένου να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να επεκτείνει την
επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα εν λόγω στελέχη της Εταιρείας βρίσκονται σε
αρμονική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της. Η διατάραξη, για
οποιαδήποτε λόγο, των σχέσεων τους με την Εταιρεία ή η διακοπή συνεργασίας μαζί
της αποτελεί κίνδυνο για την λειτουργία της και ενδέχεται να έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στις δραστηριότητες της.

4.4

Κίνδυνοι που συνδέονται με τις αγορές και με την έκδοση του Εταιρικού
Ομολόγου

Η τιμή των Εταιρικών Ομολόγων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάζει
σημαντικές διακυμάνσεις
Η τιμή διαπραγμάτευσης των Εταιρικών Ομολόγων της Εταιρείας στην Κατηγορία
Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., ενδέχεται να παρουσιάζει
σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας αρκετών παραγόντων, ορισμένοι εκ των οποίων
είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, στους παράγοντες αυτούς
συμπεριλαμβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•

Η γενική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τα σχετικά δημοσιονομικά
της μεγέθη.
Οι πραγματικές ή αναμενόμενες διακυμάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα
της Εταιρείας.
Οι προσλήψεις ή αποχωρήσεις βασικών στελεχών της Εταιρείας.
Πιθανή ή πραγματοποιηθείσα πώληση μεγάλου πλήθους ομολόγων της
Εταιρείας στην χρηματιστηριακή αγορά.
Δημοσιεύματα στον Τύπο.
Η γενική κατάσταση των αγορών κινητών αξιών.
Πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και φυσικές καταστροφές

Ως συνέπεια των ανωτέρω, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμή των
Εταιρικών Ομολόγων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές
διακυμάνσεις κατά την διαπραγμάτευσή τους στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος
της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α..
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Εμπορευσιμότητα Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.
Η διαπραγμάτευση των Εταιρικών Ομολόγων της εκδότριας Εταιρείας στην
Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. αναμένεται να
έχει χαμηλότερη εμπορευσιμότητα σε σχέση με την Αγορά Ομολόγων του Χ.Α.. Ως εκ
τούτου, οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το παραπάνω
στοιχείο καθώς ενδέχεται σε κάποια χρονική στιγμή να μην μπορούν να αγοράσουν ή
αντίστοιχα να πουλήσουν τον επιθυμητό αριθμό Εταιρικών Ομολόγων στην τιμή που
θεωρούν εύλογη και δίκαιη.

Οι επενδύσεις σε Εταιρικά Ομόλογα εμπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο
Το Εταιρικό Ομόλογο αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο χρεογράφου το οποίο
ενσωματώνει υπόσχεση χρηματικής παροχής του Εκδότη προς τον δικαιούχο
(Ομολογιούχο). Η υποχρέωση αυτή συνίσταται, συνήθως, στην πληρωμή του
κεφαλαίου κατά τη λήξη καθώς επίσης και της καταβολής της απόδοσης (τόκος) σε
περιόδους που ορίζονται στους όρους της έκδοσης.
Η επένδυση σε Εταιρικά Ομόλογα εμπεριέχει και τον κίνδυνο πτώχευσης του
Εκδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία και κατά την διάρκεια του Εταιρικού
Ομολόγου η Εταιρεία δεν επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους και επηρεαστεί
δυσμενώς η επιχειρηματική της δραστηριότητα καθώς επίσης και η
χρηματοοικονομική της κατάσταση τότε ενδέχεται η Εταιρεία να οδηγηθεί σε
πτώχευση με αποτέλεσμα να προκληθεί αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
της απέναντι στους κατόχους των Εταιρικών Ομολόγων.
Η τρέχουσα πιστοληπτική διαβάθμιση της εκδότριας Εταιρείας από την εταιρεία ICAP
την τοποθετεί στην κατηγορία Β, συνεκτιμώντας δείκτες ρευστότητας,
αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας, καθώς και στοιχεία
συναλλακτικής συμπεριφοράς, οικονομικά και εμπορικά, βάσει των οδηγιών του
Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και της
οδηγίας CESR για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Το
ICAP Rating έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των
εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή
και πτώχευσής τους, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους και υπόκειται σε αναθεώρηση.
Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω πιστοληπτική διαβάθμιση δεν
αποτελεί προτροπή για αγορά Εταιρικών Ομολόγων της εκδότριας Εταιρείας.

Τα Εταιρικά Ομόλογα που θα εκδοθούν δεν παρέχουν εξασφάλιση στους
Ομολογιούχους
Με την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου, η Εταιρεία ανέλαβε έναντι των
ομολογιούχων, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση καταβολής του κεφαλαίου κατά τη
λήξη καθώς επίσης και της απόδοσης (τόκος) σε περιόδους που ορίζονται στους
όρους της έκδοσης. Η εκδότρια Εταιρεία έχει εκδώσει Πρόγραμμα του Εταιρικού
Ομολόγου το οποίο περιέχει τους όρους του Ομολόγου και δεσμεύει τον
Ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του, καθώς και κάθε τρίτο
πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από τα ανωτέρω πρόσωπα.
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Οι κάτοχοι των Εταιρικών Ομολόγων δεν αποκτούν ποσοστό συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο της εκδότριας Εταιρείας και στην ουσία είναι δανειστές του εκδότη
ενώ σημειώνεται ότι δεν αποκτούν δικαίωμα στην λήψη των αποφάσεων της
Εταιρείας καθώς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις της
εκδότριας.
Οι απαιτήσεις από τα Εταιρικά Ομόλογα αντιπροσωπεύουν εγχειρόγραφες και χωρίς
εξασφάλιση απαιτήσεις κατά της Εκδότριας, οι οποίες σε περίπτωση πτώχευσης της
Εκδότριας ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κατατάσσονται μετά τους
δανειστές που κατέχουν γενικό ή ειδικό προνόμιο και συμμέτρως (pari passu) με τις
απαιτήσεις λοιπών εγχειρογράφων δανειστών της Εκδότριας.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της και τα Εταιρικά
Ομόλογα καταστούν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις και
ενδεχομένως να δημιουργηθεί πρόβλημα αποπληρωμής των Εταιρικών Ομολόγων
και συνεπώς ρευστότητας στους Ομολογιούχους.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Γενικά στοιχεία

Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε. είναι ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία, υπόκειται στο
Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών και ιδρύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του
έτους 1995. Η σύσταση της Εταιρείας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. υπ΄ αριθμ.
5494/25.09.1995 (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αριθμό Μητρώου
34194/06/Β/95/14.
Η πλήρης επωνυμία της Εταιρείας είναι MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και έχει διακριτικό
τίτλο “MLS MULTIMEDIA S.A.”.
Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) υπό τον
αριθμό 57957704000. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό έχει
οριστεί σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης από την
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής
απόφασης για την έγκριση του Καταστατικού και τη χορήγηση άδειας σύστασης της
Εταιρείας.
Ως έδρα της Εταιρείας στο αρχικό Καταστατικό ορίστηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με
την από 21.06.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και ως έδρα
της Εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Πυλαίας-Θεσσαλονίκη. Σήμερα, η έδρα της
Εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Τ.Κ. 555 35 Πυλαία
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 929090.
Σημειώνεται ότι, οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του
Χ.Α..

5.2

Αρμόδιο όργανο

Σύμφωνα με την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας της 24.02.2015, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 13 του
Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει ελευθέρως για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που
σύμφωνα με το νόμο απαιτούν απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
Σε συνέχεια του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση
του στις 09.03.2016, δυνάμει αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του
Καταστατικού της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία
κοινού ομολογιακού δανείου που διαιρείται σε κοινά εταιρικά ομόλογα μέχρι ποσού
Ευρώ 4.990.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920.
Οι ειδικότεροι όροι της ανωτέρω έκδοσης, παρουσιάζονται αναλυτικά σε επόμενο
Κεφάλαιο τους παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.
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Ιστορικό – Γενικές Πληροφορίες

Η ελληνική εταιρεία MLS Multimedia ιδρύθηκε το 1995 στη Θεσσαλονίκη με στόχο
την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με έμφαση στην καινοτομία. «Η
καινοτομία και η τεχνολογία δε θα είχε κανένα νόημα εάν δεν έκανε τη ζωή μας πιο
εύκολη: Making Life Simple»
Την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της αναπτύσσει πολλαπλές εφαρμογές λογισμικού
αλλά και προϊόντα firmware (software και hardware μαζί) ενώ παράλληλα οι έρευνες
της στο χώρο της ασφάλειας και προστασίας κατά της παράνομης αντιγραφής
λογισμικού οδηγούν στην πρωτοποριακή μέθοδο κλειδώματος των CD-Rom.
Το 1999, η Εταιρεία κατακτά το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας ενώ τον
Ιούνιο του 2001 εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι μετοχές της στο Χρηματιστήριο
Αθηνών. Μετά την κυκλοφορία της πρώτης εφαρμογής αναγνώρισης φωνής και
τεχνητής νοημοσύνης το 2000, η MLS λανσάρει στην ελληνική αγορά τον καινοτόμο
πλοηγό MLS Destinator Talk&Drive™ το 2006, που συνδυάζει πλοήγηση με
αναγνώριση φωνής ενώ, παράλληλα επεκτείνει τις εργασίες της και στο εξωτερικό και
εξάγει στην Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Χιλή, Μαρόκο και Κύπρο.
Από το 2010, η Εταιρεία εστιάζει στην έρευνα και στο σχεδιασμό νέων τεχνολογιών,
δημιουργεί διαδραστικούς πίνακες που τοποθετούνται σε σχολεία στην ελληνική
επικράτεια. Το 2012, αποτελεί σταθμό για την ιστορία και το μέλλον της Εταιρείας με
την κυκλοφορία του πρώτο της κινητού τηλεφώνου MLS IQTalk, το πρώτο ελληνικό
Smartphone που ενσωματώνει τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής
νοημοσύνης και ανοίγει το δρόμο για ένα μέλλον όπου όλα γίνονται με τη φωνή. Η
Εταιρεία ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των
περασμένων ετών και διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό το 2013 το πρώτο της
τάμπλετ. Το 2015 κυκλοφορεί στην αγορά την πρώτη ολοκληρωμένη Android Smart
τηλεόραση στην οποία είναι ενσωματωμένη η MAIC. Αποτελεί έναν καινούργιο κλάδο
δραστηριοποίησης της Εταιρείας και εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής της
Εταιρείας για διεύρυνση της γκάμας των εμπορευόμενων προϊόντων προκειμένου να
καλύψει περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών στο χώρο της οικιακής
ψυχαγωγίας.
Το όνομα της είναι συνυφασμένο με καινοτομικά προϊόντα τεχνολογίας, πολλά από
τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, που βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα πεδία
όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστικές συσκευές, από την αυτοκίνηση και την
εκπαίδευση έως το γραφείο και την ψυχαγωγία.
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Στα σημαντικά επιτεύγματα της Εταιρείας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι :

Στο ιστορικό της MLS, συγκαταλέγεται η πρώτη ηλεκτρονική ελληνική εγκυκλοπαίδεια
(1998), η παγκοσμίως πρώτη μέθοδο υλοποίησης διασφάλισης CD-Rom το 1999, το
πρώτο σύστημα αυτόματης μετάφρασης από αγγλικά στα ελληνικά και το αντίστροφο
(2002) όπως και ο διαδραστικός πίνακας αφής MLS IQBoard (2010).
Επιπλέον, έχοντας κερδίσει την 1η θέση στην ελληνική αγορά αλλά και την
αναγνώριση εκτός συνόρων με το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας
(European Information Technology Grand Prize) το 1999, η MLS συνέχισε να
καινοτομεί και να εξελίσσεται. Το 2010 βραβεύεται από τη Λέσχη
Επιχειρηματικότητας με το βραβείο «Κούρος» στην κατηγορία Ανάπτυξη και
Καινοτομία. Η ημερομηνία της 4η Ιουλίου του 2012 αποτελεί σταθμό για την ιστορία
και το μέλλον της Εταιρείας καθώς κυκλοφορεί το πρώτο της κινητό τηλέφωνο MLS
IQTalk. Το πρώτο ελληνικό smartphone ενσωματώνει τεχνολογίες αναγνώρισης
φωνής και τεχνητής νοημοσύνης (IQ) και ανοίγει το δρόμο για ένα μέλλον όπου όλα
γίνονται με τη φωνή.
Τέλος, αναφέρεται ότι από τον Νοέμβριο του 2014, η έδρα της Εταιρείας
μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 2.384 τ.μ. σε
ιδιόκτητο οικόπεδο 1.410 τ.μ., που κατέχει στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.

5.4

Προσωπικό

Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
31.12.2015
Σύνολο

31.12.2014

110

99

31.12.2013
62

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

5.5

Σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη της Εταιρείας

Η Εταιρεία από το 1995, οπότε και ιδρύθηκε, δεν έχει αλλάξει, επωνυμία, νομική
μορφή ή δραστηριότητα.
Επίσης, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη η Εταιρεία δεν έχει κάνει απόσχιση κλάδου,
συγχώνευση, εξαγορά άλλων εταιριών και δεν είχε ποτέ προσωρινή διακοπή των
δραστηριοτήτων της ή άλλο συμβάν που να είχε επίδραση στο λειτουργικό της
αποτέλεσμα και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση.
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6.1

Πληροφοριακό Έγγραφο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της Εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο σκοπός της Εταιρείας
έχει ως εξής :
1. Εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση ηλεκτρονικών
συσκευών, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.
2. Η αντιπροσώπευση ομοίων επιχειρήσεων και εταιριών της ημεδαπής και
αλλοδαπής.
3. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων λογισμικού.
4. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρίες και σχήματα στην ημεδαπή και
αλλοδαπή.
5. Η μηχανογραφική οργάνωση με ηλεκτρονικούς
επιχειρήσεων, υπηρεσιών, γραφείων κλπ.

υπολογιστές

(Η/Υ)

6. Η ίδρυση ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών για Η/Υ.
7. Η ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών πληροφοριών, εκμίσθωση προγραμμάτων
και η έκδοση περιοδικών εντύπων σχετικών με το αντικείμενο των Η/Υ.
8. Η επινόηση, ανάπτυξη παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και
εκμετάλλευση νέων καθώς και η τροποποίηση και βελτίωση των ήδη
υπαρχόντων.
9. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις προαναφερόμενες εμπορικές
δραστηριότητες (τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση δικτύων).
10. Απεριόριστα, οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με τους Η/Υ.
11. Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και η λειτουργία
της σαν σύμβουλος σε αυτά.
12. Ηλεκτρονικές εκδόσεις: Ανάπτυξη και εκμετάλλευση.
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Αντικείμενο εργασιών – Κλάδοι δραστηριοποίησης

Σήμερα, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας & ανάπτυξης παραγωγής & εμπορίας προϊόντων πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, η
επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, συνίσταται στην δραστηριοποίηση της
στο χώρο των συστημάτων πλοήγησης, στην ανάπτυξη λογισμικού και προϊόντα
κινητής τηλεφωνίας, στο χώρο των tablets και smart TVs και τέλος στο χώρο της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Σήμερα, το όνομα της Εταιρείας είναι συνυφασμένο με προϊόντα τεχνολογίας, που
βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα πεδία όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστικές
συσκευές, από την αυτοκίνηση και την εκπαίδευση έως το γραφείο και την
ψυχαγωγία.

Ακολουθεί, παρουσίαση των κλάδων δραστηριοποίησης της Εταιρείας :
Smartphones – Λογισμικό κινητών τηλεφώνων
Το 2012 αποτελεί σταθμό για την ιστορία και το μέλλον της Εταιρείας με την
κυκλοφορία του πρώτου της κινητού τηλεφώνου MLS IQTalk, το πρώτο ελληνικό
Smartphone που ενσωματώνει τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής
νοημοσύνης (IQ), το οποίο αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν
τεχνολογίες αιχμής όπως οι τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής, Cloud computing,
Internet of Services και Internet of Things οδήγησε στην ανάπτυξη της καινοτομικής
πλατφόρμας εφαρμογών M.A.I.C. (Mls Artificial Intelligence Center), η οποία
επεκτεινόμενη συνεχώς, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των έξυπνων
συσκευών της MLS (smartphones, tablets και smart tv’s).
Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής η MLS έχει σε σύντομο χρονικό διάστημα
αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών της
Ελλάδας καθώς και με τις σημαντικότερες αλυσίδες καταστημάτων ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών ειδών. Το λογισμικό πλοήγησης της Εταιρείας, MLS Destinator και
MLS Talk&Drive είναι ενσωματωμένο σε όλα τα smartphones της Εταιρείας αλλά
διατίθεται επίσης και ως αυτόνομη εφαρμογή.
Κατά την χρήση 2015, οι πωλήσεις της Εταιρείας που αφορούσαν πωλήσεις της
ανωτέρω κατηγορίας προϊόντων, ανήλθαν σε € 9.516 χιλ., ήτοι ποσοστό 44,5% του
κύκλου εργασιών της χρήσης. Σημειώνεται ότι, κατά την χρήση 2014, οι αντίστοιχες
πωλήσεις ανήλθαν σε € 5.046 χιλ., ήτοι ποσοστό 35,1% του κύκλου εργασιών της
χρήσης.
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Tablets
Η Εταιρεία ακολουθεί τις τεχνολογικές εξέλιξης αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των
περασμένων ετών και διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό το 2013 το πρώτο της tablet
με λειτουργικό σύστημα Android.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να κυκλοφορήσει πολλά προϊόντα της στον
συγκεκριμένο κλάδο με αποτέλεσμα αυτός να αποτελεί τον κλάδο με την μεγαλύτερη
συνεισφορά στις πωλήσεις της από το 2014 και μετά.
To 2015, η Εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη θέση στην αγορά των tablets στην
Ελλάδα σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς GfK Hellas.
Κατά την χρήση 2015, οι πωλήσεις της Εταιρείας που αφορούσαν πωλήσεις της
ανωτέρω κατηγορίας προϊόντων, ανήλθαν σε € 10.307 χιλ., ήτοι ποσοστό 48,2% του
κύκλου εργασιών της χρήσης. Σημειώνεται ότι, κατά την χρήση 2014, οι αντίστοιχες
πωλήσεις ανήλθαν σε € 7.824 χιλ., ήτοι ποσοστό 54,4% του κύκλου εργασιών της
χρήσης.

Smart TVs
H Εταιρεία κατά το β’ εξάμηνο του 2015 ξεκίνησε να διαθέτει στην αγορά την ΜLS
Super Smart Android TV. Αποτελεί έναν καινούργιο κλάδο δραστηριοποίησης της
Εταιρείας και εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής της Εταιρείας για διεύρυνση της
γκάμας των εμπορευόμενων προϊόντων προκειμένου να καλύψει περισσότερες
ανάγκες των καταναλωτών στο χώρο της οικιακής ψυχαγωγίας.
Η MLS Super Smart TV είναι μια ολοκληρωμένη Android συσκευή με πολλαπλές
δυνατότητες και εφαρμογές. Όπως και με τα άλλα προϊόντα της, στο χώρο των
«έξυπνων» συσκευών με λειτουργικό σύστημα Android, έτσι και η MLS Super Smart
TV ενσωματώνει τη MAIC, την προσωπική βοηθό που δίνει τη δυνατότητα στο
χρήστη να της μιλάει, να αλλάζει κανάλι, να κάνει zapping, να βρίσκει αγαπημένες
ταινίες και τραγούδια, να ψάχνει στο Google (ελληνικά ή αγγλικά), να ποστάρει στα
social media, και πολλά άλλα.
Κατά την χρήση 2015, οι πωλήσεις της Εταιρείας που αφορούσαν πωλήσεις της
ανωτέρω κατηγορίας προϊόντων, ανήλθαν σε € 547 χιλ., ήτοι ποσοστό 2,6% του
κύκλου εργασιών της χρήσης.
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Το ενιαίο περιβάλλον της MLS (MLS Common Environment - MCE)
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των «έξυπνων» συσκευών με λειτουργικό
σύστημα Android της MLS, καθώς και της ενιαίας πλατφόρμας εφαρμογών M.A.I.C.,
θα είναι η λειτουργία τους και η διαλειτουργικότητά τους μέσα από ένα ενιαίο
περιβάλλον (MLS Common Environment - MCE), τόσο σε επίπεδο διεπαφής (GUI –
Graphical User Interface), όσο και σε επίπεδο αυτόματης και διαδραστικής
αλληλεπίδρασης των συσκευών μεταξύ τους.
Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης των συσκευών της MLS, θα «αισθάνεται» ότι
βρίσκεται σε ένα γνώριμο περιβάλλον, άμεσα εξοικειωμένος με τη χρήση
οποιασδήποτε συσκευής επιλέξει, ενώ, παράλληλα, θα μπορεί, για παράδειγμα, να
χρησιμοποιεί το smartphone ή το tablet του στη θέση του τηλεχειριστηρίου ή του
πληκτρολογίου της τηλεόρασης MLS Smart TV.

Συστήματα Πλοήγησης
Το 2003 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο στην παρουσία της MLS στο χώρο της υψηλής
τεχνολογίας, καθώς κυκλοφορεί το πρώτο σύστημα αυτόματης πλοήγησης για
αυτοκίνητα, ένα προϊόν που με την εξέλιξή του τα επόμενα χρόνια ανέδειξε την
Εταιρεία σε leader της ελληνικής αγοράς και όχι μόνο.
Συνεχίζοντας και επενδύοντας στο χώρο της πλοήγησης, το 2006 η MLS με μία
καινοτόμα και πρωτοπόρα σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμογή, ενσωμάτωσε
τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής στο λογισμικό πλοήγησης. Το επόμενο διάστημα, η
Εταιρεία ξεπέρασε σε μερίδιο αγοράς το 60%. Ωστόσο, το μέγεθος της Ελληνικής
αγοράς πλοήγησης έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη.
Μέσω της εφαρμογής αυτής, για πρώτη φορά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μιλάει
στον πλοηγό του, να του λέει που θέλει να πάει κι εκείνος να τον πηγαίνει στον
προορισμό του εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
Κατά την χρήση 2015, οι πωλήσεις της Εταιρείας που αφορούσαν πωλήσεις της
ανωτέρω κατηγορίας προϊόντων, ανήλθαν σε € 994 χιλ., ήτοι ποσοστό 4,6% του
κύκλου εργασιών της χρήσης. Σημειώνεται ότι, κατά την χρήση 2014, οι αντίστοιχες
πωλήσεις ανήλθαν σε € 1.415 χιλ., ήτοι ποσοστό 9,8% του κύκλου εργασιών της
χρήσης.
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Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Αποτελεί έναν από τους πρώτους κλάδους που είχε δραστηριότητα η Εταιρεία και
στον οποίο εξακολουθεί να έχει παρουσία. Από το 2010, η Εταιρεία εστιάζει στην
έρευνα και στο σχεδιασμό νέων τεχνολογιών και αναπτύσσει και δημιουργεί
διαδραστικούς πίνακες MLSiQBoard που λειτουργούν με το χέρι, με άχρωμο
μαρκαδόρο ή με οποιοδήποτε αντικείμενο. Με ένα απλό άγγιγμα στην επιφάνεια του
πίνακα, ο χρήστης μπορεί να γράψει με ψηφιακή μελάνη ή να αλληλεπιδράσει με τον
υπολογιστή του κατευθείαν από τον πίνακα. Παράλληλα τα εύχρηστα πλήκτρα
συντόμευσης στην επιφάνειά του εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε
όλες τις βασικές λειτουργίες του. Ο χρήστης μπορεί να κάνει σχόλια ή να σχεδιάσει
πάνω σε διάφορες εφαρμογές, φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και να γράψει με
κανονικό μαρκαδόρο.
Τα τελευταία χρόνια η MLS συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στα
ελληνικά σχολεία, ώστε να αντικατασταθούν οι κλασικοί πίνακες. Αναφέρεται ότι,
κατά το διάστημα 2010 έως και σήμερα η MLS, εγκατέστησε περισσότερα από 1.500
διαδραστικά συστήματα (πίνακες) σε περισσότερα από 400 δημόσια σχολεία.
Παράλληλα, η MLS έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος σε έργο του Υπουργείου Παιδείας για
προμήθεια και εγκατάσταση 7.000 διαδραστικών συστημάτων σε δημόσια σχολεία
της χώρας. Ωστόσο, λόγω μεγάλων καθυστερήσεων από την πλευρά του
Υπουργείου καθίσταται αβέβαιη (προς το παρόν) η υλοποίηση.
Κατά την χρήση 2015, οι πωλήσεις της Εταιρείας που αφορούσαν πωλήσεις της
ανωτέρω κατηγορίας προϊόντων, ανήλθαν σε € 40 χιλ., ήτοι ποσοστό 0,2% του
κύκλου εργασιών της χρήσης. Σημειώνεται ότι, κατά την χρήση 2014, οι αντίστοιχες
πωλήσεις ανήλθαν σε € 93 χιλ., ήτοι ποσοστό 0,6% του κύκλου εργασιών της
χρήσης.
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Ανάλυση κύκλου εργασιών ανά κλάδο δραστηριότητας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση του κύκλου εργασιών της
Εταιρείας, ανά κλάδο δραστηριοποίησης, για τις χρήσεις 2015 και 2014 :
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Κατηγορία Προϊόντων
Tablets

2015

%

2014

%

10.307

48,2%

7.824

54,4%

9.516

44,5%

5.046

35,1%

Συστήματα Πλοήγησης

994

4,6%

1.415

9,8%

Smart TVs

547

2,6%

-

-

40

0,2%

93

0,6%

21.404

100,0%

14.379

100,0%

Λογισμικό - Κινητή τηλεφωνία

Εκπαιδευτική τεχνολογία
Σύνολο

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι πωλήσεις προϊόντων tablets
αποτελούν τη κατηγορία με την μεγαλύτερη συμμετοχή στον κύκλο εργασιών της
Εταιρείας κατά την χρήση 2015 και ακολουθούν οι πωλήσεις λογισμικού-κινητής
τηλεφωνίας. Κατά τη χρήση 2015, οι πωλήσεις προϊόντων tablets παρουσίασαν
αύξηση κατά ποσοστό 31,7% και διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 48,2% του κύκλου
εργασιών έναντι 54,4% την προηγούμενη χρήση 2014. Η αύξηση αυτή είναι
αποτέλεσμα της διεύρυνσης των προσφερόμενων προϊόντων tablets με σύγχρονες
και ανταγωνιστικές τεχνολογίες.
Οι πωλήσεις προϊόντων λογισμικού-κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν κατά τη χρήση
2015 σημαντική αύξηση σε ποσοστό 88,6% σε σχέση με τη χρήση 2014 και
διαμορφώθηκαν, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, σε 44,5% έναντι 35,1%
αντίστοιχα την προηγούμενη χρήση 2014.
Σχετικά αναφέρεται ότι, η αύξηση που παρατηρείται στις πωλήσεις των προϊόντων
της Εταιρείας που αφορούν tablets και προϊόντα λογισμικού – κινητής τηλεφωνίας,
όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, είναι ενδεικτική της ολοένα και
διευρυνόμενης αποδοχής των προϊόντων της Εταιρείας από το καταναλωτικό κοινό
και της εδραίωσης της θέσης της θέσης της Εταιρείας στις αγορές που
δραστηριοποιείται.

39

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
6.4

Πληροφοριακό Έγγραφο

Ανάλυση κύκλου εργασιών ανά γεωγραφική αγορά

Το σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, αφορά πωλήσεις στο
εσωτερικό της χώρας. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η διάρθρωση του
κύκλου εργασιών της Εταιρείας, ανά γεωγραφική περιοχή, για τις χρήσεις 2015 και
2014 :

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΝΑ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ποσά σε χιλ. €)
Γεωγραφική περιοχή

2015

%

2014

%

Πωλήσεις στο εσωτερικό

21.393

99,95%

14.219

98,89%

Πωλήσεις στο εξωτερικό

10

0,05%

160

1,11%

21.404

100,00%

14.379

100,0%

Σύνολο

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

6.5

Πελάτες – Προμηθευτές

Η δραστηριότητα της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από εποχικότητα η οποία εντοπίζεται
κυρίως σε περιόδους των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αλλά και κατά τους
μήνες Ιούνιο - Ιούλιο, όπου τα έσοδα από πωλήσεις εμφανίζονται αυξημένα.
Το εμπορικό δίκτυο της Εταιρείας αφορά κυρίως στην χονδρική πώληση. Από τις
κεντρικές αποθήκες της Εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλύπτονται οι
πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διαθέτει τρία (3) καταστήματα λιανικής πώλησης :
1. Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη
2. Mediterranean Cosmos, Θεσσαλονίκη και
3. Athens Mall, Αθήνα.
Στα ανωτέρω, εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών ενημερώνει και λύνει όλες τις
απορίες των πελατών, οι οποίοι συγχρόνως μπορούν στα καταστήματα αυτά να
βρουν όλα τα προϊόντα και αξεσουάρ της Εταιρείας. Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν
να ενημερωθούν για την MAIC και τις φωνητικές λειτουργίες Talk&.
Η πελατειακή βάση της Εταιρείας αφορά σε ένα μεγάλο εύρος, κυρίως μεγάλων
επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι, λόγω της μεγάλης διασποράς
που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της Εταιρείας, δεν υφίστανται κίνδυνοι
εξάρτησης από μερίδα πελατών της.
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Η Εταιρεία στοχεύει στην ικανοποίηση μεγαλύτερου πλήθους πελατών μέσα από τη
συνεχώς εμπλουτιζόμενη ποικιλία των προϊόντων που διαθέτει, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα τη γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών τους και την αύξηση της
εμπιστοσύνης τους προς αυτήν, μέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές.
Προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εμπορικές τους πιστώσεις,
η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και με
τον τρόπο αυτό ελέγχει την φερεγγυότητα του μεγαλύτερου μέρους των πελατών της
με μεγάλη ταχύτητα και ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος για
την Εταιρεία, από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών της.
Αναφορικά με τις σχέσεις της με τους προμηθευτές, η Εταιρεία έχει συνάψει
συμφωνίες συνεργασίας με σημαντικούς συνεργάτες. Με τον τρόπο αυτόν η
Εταιρεία έχει επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα για τα είδη που παράγει ή
εμπορεύεται, εμπλουτίζοντας συνεχώς την ποικιλία και την ποιότητα των προϊόντων
της.
Επισημαίνεται ότι, η Εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από
συγκεκριμένους προμηθευτές, δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής δεν την
προμηθεύει με προϊόντα ή υλικά σε αξιοσημείωτο ποσοστό.

6.6

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – Άδειες εκμετάλλευσης

Σχετικά αναφέρεται ότι, η Εταιρεία δεν έχει προβεί έως σήμερα στην κατοχύρωση
οιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Επίσης, η Εταιρεία δεν κατέχει άδεια εκμετάλλευσης από βιομηχανικές, εμπορικές ή
χρηματοοικονομικές συμβάσεις.

6.7

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε η Εταιρεία στις χρήσεις 2015 και 2014
αφορούσαν κυρίως στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων στο χώρο της κινητής
τηλεφωνίας κυρίως για smartphones με λειτουργικό Android, στον τομέα των tablets
και Smart TVs. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για την περαιτέρω
ανάπτυξη της τεχνολογίας πλοήγησης Talk and Drive (που ενσωματώνεται σε
εξελιγμένη μορφή στα smartphones και tablets της Εταιρείας) καθώς και στον τομέα
εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Επίσης, σχετικά αναφέρεται ότι, κατά την περίοδο 2013-2014, η Εταιρεία
ολοκλήρωσε την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, όπου και μεταφέρθηκε η έδρα της Εταιρείας από τον
Νοέμβριο του 2014.
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Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι επενδύσεις της Εταιρείας για τις
χρήσεις 2015 και 2014 :
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. €)
1.1 31.12.2015

1.1 31.12.2014

160

873

Σε άυλα περιουσιακά στοιχεία

5.224

3.327

Σύνολο

5.384

4.200

Κατηγορία επένδυσης
Σε ενσώματα πάγια στοιχεία

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ενσώματα πάγια
στοιχεία ανήλθαν στη χρήση 2014 σε ποσό ύψους € 873 χιλ. και αφορούσαν κυρίως
σε έργα ολοκλήρωσης των νέων ιδιόκτητων κτιριακών της εγκαταστάσεων στην
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 2.384 τμ σε ιδιόκτητο οικόπεδο 1.410
τ.μ..
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στη χρήση 2015
σε ποσό ύψους € 5.224 χιλ. έναντι € 3.327 χιλ. την προηγούμενη χρήση 2014
παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση σε ποσοστό 57% και αφορούσαν κυρίως στην
ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων στους τομείς της κινητής τηλεφωνίας και κυρίως
για smartphones με λειτουργικό Android, των tablets, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
των Smart TVs που κυκλοφόρησαν εντός του 2015 καθώς επίσης και νέων
προϊόντων τα οποία θα κυκλοφορήσουν εντός του 2016.
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι επενδύσεις της Εταιρείας κατά τη
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, συνίστανται κυρίως σε επενδύσεις σε άυλα
περιουσιακά στοιχεία προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να αναπτύσσει νέες
εφαρμογές και προϊόντα που θα ενσωματώνουν τις νέες εξελίξεις στο χώρο της
τεχνολογίας.

42

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
6.8

Πληροφοριακό Έγγραφο

Σημαντικές συμβάσεις

Σχετικά αναφέρεται ότι, η Εταιρεία δεν έχει συνάψει, κατά τη τελευταία διετία,
συμβάσεις, οι οποίες είχαν σημαντική επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα
της, στη χρηματοοικονομική της κατάσταση και στα αποτελέσματα της.
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ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κλάδος δραστηριότητας

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος,
Ε.Σ.Υ.Ε. (ΚΑΔ 2003), οι κλάδοι δραστηριότητας στους οποίους υπάγεται η Εταιρεία,
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός

Τίτλος κλάδου

72191200

Υπηρεσίες Έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο του παρόντος Πληροφοριακού
Εγγράφου, το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της Εταιρείας προέρχεται από
την δραστηριοποίηση της, στον χώρο των tablets, στην ανάπτυξη λογισμικού και
προϊόντα κινητής τηλεφωνίας καθώς επίσης και στο χώρο των συστημάτων
πλοήγησης. Παράλληλα, έχει εισέλθει από το 2015 στον χώρο των Smart TVs ενώ
έχει και παρουσία στον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Οι παραπάνω κλάδοι
δραστηριοποίησης της Εταιρείας διέπονται από διαφορετικά χαρακτηριστικά και
συνθήκες και η παρουσία της Εταιρείας σε κάθε επιμέρους κλάδο, παρουσιάζεται
παρακάτω:

7.2

Αγορά των tablets

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι Έλληνες καταναλωτές δοκιμάζονται από τις
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και ταυτόχρονα προσπαθούν να προσαρμοστούν
στα νέα εισοδηματικά δεδομένα, η συγκεκριμένη κατηγορία κλήθηκε να καλύψει τις
ανάγκες τους για επικοινωνία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, αποδοτικότητα και status.
Η πορεία της αγοράς των tablets έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σε σχετικά μικρό
χρονικό διάστημα έχει αλλάξει η δομή του ανταγωνισμού, η μέση τιμή της κατηγορίας
και η τάση των προϊοντικών χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας
έρευνας αγοράς GfK Hellas, κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2015, για πρώτη φορά
μέσα στη χρονιά οι μηνιαίες πωλήσεις ξεπέρασαν τα 163 χιλ. τεμάχια,
αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ενδεικτικό δώρο για την εορταστική περίοδο των
Χριστουγέννων και αλλάζοντας έτσι τη ροή της κατηγορίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas, την
πρωτοκαθεδρία έχουν τα tablet 7”, όπου κατέχουν ποσοστό 40% των συνολικών
πωλήσεων. Παράλληλα, οι συσκευές με ενσωματωμένο 3G/4G περιορίστηκαν στο
32% της αγοράς, χάνοντας έδαφος από τις πιο οικονομικές Wi-Fi συσκευές.
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Επιπλέον, κατά το 2015 το 74% των πωληθέντων tablets είχαν κόστος κάτω από
200 Ευρώ. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό ότι το 50% των συνολικών πωληθέντων
tablets είχαν τιμή πώλησης κάτω από τα 100 Ευρώ. Όσον αφορά την κατηγορία
συσκευών μεταξύ 201- 500 Ευρώ, αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% της Ελληνικής
αγοράς.
Σχετικά με το λειτουργικό σύστημα των tablets, τη μερίδα του λέοντος έχει το Android
(της εταιρείας Google) με 8 στους 10 να επιλέγουν αυτό το λειτουργικό σύστημα για
το tablet τους, ήτοι ποσοστό 83%, ενώ 2 στους 10 επιλέγουν το IOS (της εταιρείας
Apple).
Tέλος, όσον αφορά την μνήμη ανάμεσα στις κατηγορίες <8GB, 8-16GB και 16<32GB
παρατηρείται ότι κατά το 2015, οι πωλήσεις των tablet με μνήμη 0<8GB
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9% επί του συνόλου, οι πωλήσεις των tablet με μνήμη
8-16GB ποσοστό 53% επί του συνόλου και παρουσιάζεται μια αύξηση στην επιλογή
tablet με μνήμη 16-32GB σε σχέση με το 2014 (35% και 24% αντίστοιχα) και μια
πτώση των πωλήσεων στις άλλες δύο κατηγορίες.
Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas, οι πωλήσεις
ηλεκτρονικών ταμπλετών κατά το 2015 ανήλθαν σε 875 χιλ. έναντι 773 χιλ. την
προηγούμενη χρήση 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσοστό 13,2%..
Σχετικά με την αξία της ανωτέρω αγοράς κατά το έτος 2015, αυτή διαμορφώθηκε σε
ποσό ύψους € 130,38 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση σε ποσοστό 14,3%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas, η εταιρεία MLS
ήταν στην 1η θέση κατά το 2015 με μερίδιο αγοράς 18% σε αξία και 17% σε τεμάχια.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στο Hitlist Τοp 40 tablet για το 2015 βρίσκονται εννέα (9)
προϊόντα MLS tablet, δείχνοντας την φανερή προτίμηση των καταναλωτών στα MLS
tablet.
Σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα, σημειώνεται ότι είναι
αποτέλεσμα της επεξεργασίας στοιχείων από την Εταιρεία, σύμφωνα με σχετική
μελέτη της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas.

7.3

Αγορά των Smartphones

Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις των smartphone συσκευών κατά το 2015 καθώς η
συνολική διάθεση των συσκευών διαμορφώθηκε σε 2.242,4 χιλ. τεμάχια έναντι
1.779,6 χιλ. τεμάχια που πωλήθηκαν το 2014. Πρόκειται για μια αύξηση σε ποσοστό
26%, με τα συνολικά έσοδα της συγκεκριμένης αγοράς να διαμορφώνονται σε ποσό
ύψους € 502 εκατ. έναντι € 394,7 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας
αύξηση σε ποσοστό 27,2%.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas, κατά το 2015 η
MLS αύξησε τα μερίδια της (και τις πωλήσεις της) σε 3,3% σε αξία (από 2% το 2014)
και σε 3,8% σε τεμάχια (από 2,6%). Παράλληλα, στην αγορά των smartphones με
λειτουργικό σύστημα Android η MLS κατείχε το 2015 μερίδιο αγοράς 4,7% σε αξία
(τζίρο) και 4,5 % σε τεμάχια.
Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas, προκύπτει ότι 1,5
εκατ. από τα smartphones που πουλήθηκαν, κόστιζαν κάτω από € 200. Πιο
συγκεκριμένα, ποσοστό 24,2% των smartphones που πωλήθηκαν κατά το 2015
κόστιζαν κάτω από € 100, το ποσοστό 44,9% μεταξύ € 100-200, το ποσοστό 13,3%
μεταξύ € 200-300, το ποσοστό 5,2% μεταξύ € 300-400, το ποσοστό 2,1% μεταξύ €
400-500 και ποσοστό 10,3% με τιμή πώλησης μεγαλύτερη του ποσού των € 500.
Σημειώνεται ότι, έχει αυξηθεί το ποσοστό των συσκευών με τιμή πώλησης πάνω από
το ποσό των € 500, καθώς από ποσοστό 8,4% κατά το 2014 ανήλθε σε ποσοστό
10,3% κατά το τελευταίο έτος 2015. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τις συσκευές με
κόστος κάτω από € 100 καθώς το ποσοστό της κατηγορίας αυτής ανήλθε από 20,9%
κατά το 2014 σε ποσοστό 24,2% κατά το έτος 2015.
Σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα, σημειώνεται ότι είναι
αποτέλεσμα της επεξεργασίας στοιχείων από την Εταιρεία σύμφωνα με σχετική
μελέτη της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas.

7.4

Αγορά των συστημάτων πλοήγησης

Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas, η εταιρεία MLS κατέχει
ηγετική θέση στην ελληνική αγορά της πλοήγησης και για το 2015. Σημειώνεται
όμως, ότι η συγκεκριμένη αγορά έχει αρχίσει να συρρικνώνεται σημαντικά οπότε οι
πωλήσεις της Εταιρείας (παρά το υψηλό μερίδιο αγοράς που διατηρεί) παρουσιάζουν
πτωτική τάση. Οι καταναλωτές στρέφονται στην αγορά των smartphones και tablets
τα οποία έχουν ενσωματωμένους πλοηγούς, χάρτες πλοήγησης, κτλ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas, κατά το 2015,
προκύπτει ότι η MLS κατέκτησε την πρώτη θέση, με μερίδιο αγοράς, σε τεμάχια, άνω
του 60%.
Σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα, σημειώνεται ότι είναι
αποτέλεσμα της επεξεργασίας στοιχείων από την Εταιρεία σύμφωνα με σχετική
μελέτη της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas.

Γενικά αναφέρεται ότι, τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο του
Πληροφοριακού Εγγράφου, όπως προαναφέρθηκε, προκύπτουν από σχετική μελέτη
της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK Hellas. H μελέτη αυτή δεν είναι δημοσιευμένη και
δεν έχει γίνει για ίδιο λογαριασμό της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία της
μελέτης αυτής είναι διαθέσιμα στις ενδιαφερόμενες εταιρείες κατόπιν αμοιβής. Η
Εταιρεία έχει δικαίωμα δημοσιοποίησης των στοιχείων της μελέτης που
παρουσιάζονται στο περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.
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Σχετικά με το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο και
προέρχονται από τρίτη πηγή, η Εταιρεία βεβαιώνει ότι αυτές έχουν αναπαραχθεί
πιστά και εξ όσων γνωρίζει η Εταιρεία και είναι σε θέση να βεβαιώσει, με βάση τις
πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από αυτή την πηγή, δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα καθιστούσαν τις εν λόγω πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός Ομίλου, περιγράφεται συνοπτικά ο Όμιλος
και η θέση που κατέχει ο εκδότης σε αυτόν.

Η Εταιρεία δεν είναι τμήμα Ομίλου καθώς δεν έχει καμία θυγατρική εταιρεία.

8.2

Θυγατρικές – Συνδεδεμένες εταιρίες – εταιρίες με συναφές ή
συμπληρωματικό αντικείμενο στις οποίες συμμετέχουν οι βασικοί
μέτοχοι.

Σχετικά με τις θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες και εταιρείες με συναφές ή
συμπληρωματικό αντικείμενο στις οποίες συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι ή/και τα
μέλη του Δ.Σ., η εκδότρια Εταιρεία δηλώνει ότι η μοναδική τέτοια περίπτωση, είναι η
εταιρεία με την επωνυμία LASERLOCK A.E..
Στην εταιρεία LASERLOCK A.E., συμμετέχει η Εταιρεία με ποσοστό 4,0% και ο κ.
Ιωάννης Καματάκης με ποσοστό 30,0%, ο οποίος είναι ο βασικός μέτοχος της MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και κατέχει την θέση του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντα
Συμβούλου.
Στα πλαίσια επιπρόσθετης πληροφόρησης, αναφέρεται ότι η Εταιρεία διατηρεί
συμμετοχές και στις εταιρείες ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ με
ποσοστό συμμετοχής 0,11% και αξίας κτήσης € 6.000 καθώς επίσης και στην
εταιρεία ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 1,69% και
αξίας κτήσης € 32.397,71.
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, η Εταιρεία συμμετείχε και στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ΝΕΑ MEDIA Α.Β.Ε.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 16,31%. Η αξία κτήσης της
συμμετοχής αυτής έχει ήδη διαγραφεί από τη χρήση 2013 σε βάρος των
αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι, η εταιρεία NEA MEDIA
Α.Β.Ε.Ε. έχει ήδη διακόψει τη λειτουργία της.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για την
συνδεδεμένη εταιρεία LASERLOCK A.E :
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Επωνυμία συνδεδεμένης
εταιρείας

LASERLOCK A.E.
ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΚ: 55535 ΠΥΛΑΙΑ

Έδρα
Έτος ίδρυσης

1995

% συμμετοχής της Εταιρείας

4,0%
€ 60.161,41

Αξία συμμετοχής

Μετοχική Σύνθεση

Μέλη Δ.Σ.

Ιωάννης Καματάκης : 30,0%
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.: 4,0%
Πέτρος Σκάλκος : 25,0%
Ticaboo Ltd. : 41,0%
Σύνολο : 100,0%
1.Σοφία Ζαχαριάδου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα
Σύμβουλος
2.Δέσποινα Καματάκη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3.Πέτρος Σκάλκος, μέλος
4.Βασίλειος Σκάλκος, μέλος
5.Δημήτριος Κωνσταντούλας, μέλος
6.Παρασκευή Ζαχαριάδου, μέλος
7.Ηλιόδωρος Καματάκης, μέλος

Αντικείμενο δραστηριότητας

Υπηρεσίες έρευνας στη πληροφορική

Σύναψη σημαντικών συμφωνιών
με την Εταιρεία

H εταιρεία LASERLOCK A.E., έχει αναλάβει την ανάπτυξη για
λογαριασμό της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συστήματος
προστασίας
εφαρμογών
πλοήγησης,
εκπαιδευτικής
τεχνολογίας και των safe tablets.

Σημαντικές συναλλαγές με
συνδεδεμένα μέρη τις οποίες
διενήργησε η εταιρεία κατά τις
δύο (2) τελευταίες χρήσεις και
μέχρι το χρόνο σύνταξης του
Πληροφοριακού
(ποσό και % επί του Κύκλου
Εργασιών της Εταιρείας)
Λογιστική Αξία με βάση την
τελευταία οικ. Κατάσταση της
31.12.2014

Χρήση 2015 : Κατά τη χρήση αυτή, η Εταιρεία δεν προέβει σε
καμία συναλλαγή με την εταιρεία LASERLOCK Α.Ε.
Χρήση 2014 : Κατά τη χρήση αυτή, η Εταιρεία έχει προβεί σε
αγορές από την εταιρεία LASERLOCK Α.Ε., ποσού ύψους €
243.902,44, ήτοι ποσοστό 1,1% του κύκλου εργασιών χρήσης
2014.
€ 2.884.993,00

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Κύκλος εργασιών

€ 245.887,44

Κέρδη προ φόρων

€ -13.182,38

Κέρδη μετά από φόρους

€ -14.182,38

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
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Σχετικά με την εταιρεία LASERLOCK A.E., αναφέρεται ότι κατά την 31.12.2015, η
συνδεδεμένη εταιρεία LASERLOCK A.E., έχει οφειλή προς την Εταιρεία ποσού
ύψους € 491.501,41 το οποίο αφορά σε προκαταβολή για την ανάπτυξη από την
LASERLOCK Α.Ε. για λογαριασμό της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συστήματος
προστασίας εφαρμογών πλοήγησης, εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των safe tablets.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Εταιρεία, οι όροι συναλλαγών με την εταιρεία
LASERLOCK A.E., είναι σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ συνδεμένων μερών που
ενεργούν με τη θέλησή τους και με την πλήρη γνώση των συνθηκών αγοράς.

Με εξαίρεση την συνδεδεμένη εταιρεία LASERLOCK A.E., δεν υπάρχει άλλη
θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία ή εταιρεία με συναφές ή συμπληρωματικό
αντικείμενο στην οποία συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι ή/και τα μέλη του Δ.Σ..
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Μετοχικό κεφάλαιο

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2015 ανέρχονταν
σε ποσό ύψους € 4.594 χιλ., διαιρούμενο σε 12.417.000 κοινές άυλες ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,37 η κάθε μία. Επισημαίνεται ότι, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας, δεν παρουσίασε καμία μεταβολή κατά την τελευταία τριετία.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου, το
μετοχικό κεφάλαιο δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με τα ανωτέρω
επίπεδα.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι διαπραγματεύσιμες στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν International Securities Identification Number
(ISIN): GRS422003004.

9.2

Μετοχική σύνθεση

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας
σύμφωνα με τα στοιχεία μετοχολογίου της 31.05.2016:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.05.2016
Μέτοχος
Καματάκης Ιωάννης
KEM CO LTD.
Λοιποί μέτοχοι <5,0%
Σύνολο

Αριθμός
μετοχών

%

Αριθμός
δικαιωμάτων
ψήφου (*)

%

6.760.657

54,45%

6.760.657

54,45%

633.267

5,10%

633.267

5,10%

5.023.076

40,45%

5.023.076

40,45%

12.417.000

100,00%

12.417.000

100,00%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
(*): Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007.
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Πληροφορίες σχετικά με μετόχους-εταιρείες του εκδότη

Η εταιρεία KEM CO LTD., η οποία κατέχει ποσοστό 5,1% του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας, έχει έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι) είναι εταιρεία
επενδύσεων και είναι συμφερόντων του Σεΐχη από το Κατάρ Sheikh Khalid Bin
Jassim A.J. Al-Thani.
Η εταιρεία αυτή δεν ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα με την εκδότρια.

9.4

Αριθμός μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα ανώτατα
διευθυντικά στελέχη.

Με εξαίρεση τον κ. Ιωάννη Καματάκη, του οποίου το ποσοστό συμμετοχής
παρουσιάζεται σε ανωτέρω πίνακα, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και τα ανώτατα
διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κατέχουν 61.600 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,50%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τέλος, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία της οποίας η εφαρμογή θα
μπορούσε, σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον
έλεγχο του εκδότη.
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10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

10.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) μέχρι
δεκατρείς (13) συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων
της Εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας,
εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. Τα μέλη του
Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. Αν για
οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που
απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη
για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. H εκλογή αυτή
υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 7β του K.N. 2190/20 όπως ισχύει και
ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή
Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη
και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του
συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η
εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική συνέλευση.
Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες,
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το
διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα
καταχωρηθεί στα πρακτικά του. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να
απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του με απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου
μετά την εκλογή του. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Όταν ο
Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει στις αρμοδιότητες του ο
αντιπρόεδρος. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο
δικαιούται με απόφαση του να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντα
σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα
θέματα και τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού
σκοπού, εκτός από εκείνα τα ζητήματα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
ελευθέρως για την έκδοση εταιρικών ομολόγων, πλην αυτών που σύμφωνα με το
νόμο απαιτούν απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την
εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη καθορίζοντας ταυτόχρονα
στη σχετική απόφαση την έκταση της ανάθεσης αυτής καθώς και το σχετικό χρονικό
διάστημα.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό οι
ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης
έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή
του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων. Οι συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε
αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή
του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να
αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη
αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν
αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με
τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός συμβούλου,
ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των
τριών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
συμβούλων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό
βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του
και από τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Γραμματέας του
διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι είτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου είτε
τρίτο πρόσωπο και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10.2 Εταιρική Διακυβέρνηση
Σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, αναφέρεται ότι στη χώρα μας κατά την
ημερομηνία κατάρτισης της παρούσας δήλωσης υφίσταται μόνο ένας ευρέως
αποδεκτός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που να θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων
πρακτικών διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρείες.
Ειδικότερα, το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω
των υποχρεωτικών κανόνων που απορρέουν από το Ν. 3016/2002, καθώς και από
άλλα νομοθετήματα που ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες
εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο
Ν. 3693/2008, ο Ν. 3884/2010 και ο Ν. 3873/2010 ενσωμάτωσε στην ελληνική
έννομη τάξη την με αριθμό 2006/46/EC.
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Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις
ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων νομοθετικών κειμένων καθώς και
στο Κ.Ν. 2190/1920 που αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οποιουδήποτε
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν στην ουσία έναν άτυπο Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ενόψει των ανωτέρω και με σκοπό τη πλήρη
συμμόρφωση της Εταιρείας με τις επιταγές του ν. 3873/2010, η Εταιρεία δηλώνει ότι,
υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον γενικά ευρέως αποδεκτό Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτός διαμορφώθηκε από τον Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων
και
Βιομηχανιών
προσβάσιμο
στο
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf) στον οποίο Κώδικα
δηλώνει ότι υπάγεται.

10.3 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από
τρία (3) μέχρι δεκατρία (13) Μέλη, τα οποία έχουν πενταετή θητεία.
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλεγεί σύμφωνα με την Απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.06.2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα
σύμφωνα με την από 29.06.2012 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι, ως ανακοινώθηκε στις 29.01.2013, το Διοικητικό Συμβούλιο
ενημερώθηκε για την παραίτηση του Εκτελεστικού Μέλους του κ. Παναγιώτη
Χριστοδουλίδη και εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού, τον κ. Ευστάθιο Κυριακόπουλο.
Περαιτέρω, ως ανακοινώθηκε στις 17.01.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε
για την παραίτηση του Εκτελεστικού Μέλους του κ. Παντελή Ατάρογλου και εξέλεξε
σε αντικατάσταση αυτού, τον κ. Χρήστο Αντωνιάδη.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί :
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καματάκης
Παρασκευή Ζαχαριάδου

Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευστάθιος Κυριακόπουλος

Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Ζάννας

Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Κωνσταντούλας

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Αντωνιάδης

Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό

Στέργιος Τριανταφυλλίδης

Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό

Νικόλαος Κούλης

Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι ΒΕΠΕ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Τ.Κ. 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκη.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη και λήγει στις
29.06.2017.
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρείας, με εξαίρεση τα ανωτέρω, δεν έχει γίνει
καμία άλλη παραίτηση, αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας κατά την τελευταία διετία.
Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι με εξαίρεση το γεγονός ότι ο κ.
Ιωάννης Καματάκης είναι σύζυγος της κας. Παρασκευής Ζαχαριάδου, δεν υφίστανται
βαθμός συγγένειας (μέχρι και 2ου βαθμού συγγένειας) μεταξύ των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών μετόχων της Εταιρείας.

Ακολούθως, παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ.
καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας:
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Ιωάννης Καματάκης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Ιωάννης Καματάκης γεννήθηκε το 1970. Είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας. Ξεκίνησε
την επιχειρηματική του δραστηριότητα από το 1989, έτος ίδρυσης της Εταιρείας, ενώ
ήταν ακόμα φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Το 1993 απέκτησε το πρώτο δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας, ενώ το 1998 κατέκτησε το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο
Τεχνολογίας (European Information Technology Grand Prize) με χρηματικό έπαθλο €
200 χιλ.. Κατά το 2010, τιμήθηκε από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας με το βραβείο
Κούρος για την Ανάπτυξη και την Καινοτομία. Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού
Κολεγίου Θεσσαλονίκης και πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Α.Π.Θ. με ειδίκευση
στις Συγκοινωνίες και την Οργάνωση Επιχειρήσεων.
Παρασκευή Ζαχαριάδου – Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η κα. Παρασκευή Ζαχαριάδου γεννήθηκε το 1972. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και
Marketing και βρίσκεται στην Θέση της Αντιπροέδρου από την ίδρυση της Εταιρείας.
Είναι σύζυγος του κ. Ιωάννη Καματάκη με τον οποίο έχουν 3 παιδιά (1 κορίτσι και 2
αγόρια) ηλικίας 20,17 και 14 ετών αντίστοιχα.
Ευστάθιος Κυριακόπουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Ευστάθιος Κυριακόπουλος γεννήθηκε το 1975. Είναι διπλωματούχος σχολής
πργραμματιστών Η/Υ. σήμερα, κατέχει την θέση του Διευθυντή Πωλήσεων στην
Εταιρεία.
Ιωάννης Ζάννας – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Ιωάννης Ζάννας γεννήθηκε το 1980. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών
Επιστημών το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Master Degree in Business
Administration από το University of London. Το 2008 εντάχθηκε στο δυναμικό της
MLS ως υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου. Από τον Ιανουάριο του 2010 ανέλαβε
καθήκοντα Financial Manager ενώ από τον Ιανουάριο του 2012 είναι
Επιχειρησιακός Διευθυντής της Εταιρείας.
Δημήτρης Κωνσταντούλας – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Δημήτρης Κωνσταντούλας γεννήθηκε το 1966. Είναι απόφοιτος του Νομικού
τμήματος του Α.Π.Θ., δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής και
πνευματικών δικαιωμάτων.
Χρήστος Αντωνιάδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Χρήστος Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1972. Είναι απόφοιτος του Νομικού
τμήματος του Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές σε “European Law” πανεπιστήμιο
Essex, δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα εμπορικού δικαίου.
Στέργιος Τριανταφυλλίδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

O κ. Στέργιος Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε το 1956. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού
τμήματος της νομικής σχολής του Α.Π.Θ.. Εργάσθηκε έως το 2009 στην Εθνική
Τράπεζα Ελλάδος, απ’ όπου αποχώρησε κατέχοντας τη θέση Διευθυντή
καταστήματος.
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Νικόλαος Κούλης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Νικόλαος Κούλης γεννήθηκε το 1957. Είναι CEO στην εταιρεία DECA
INVESTMENTS. Ήταν επικεφαλής του private equity της Eurobank EFG Equities,
θυγατρικής της τράπεζας Eurobank έως το 2013. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού
Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (δεύτερος στην τάξη του
το 1979) και του The Wharton School, University of Pennsylvania (MBA 1983).
Κων/νος Παπαδόπουλος – Οικονομικός Διευθυντής.

Ο Κων/νος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1957. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό δίπλωμα διοίκησης
επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Surrey (Αγγλία) καθώς και δίπλωμα στα
διεθνή λογιστικά πρότυπα από την Διεθνή Ένωση Λογιστών. Από το 2005 κατέχει
την θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.
Γεώργιος Ταχταλίδης – Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Ο κ. Γεώργιος Ταχταλίδης γεννήθηκε το 1972. Είναι απόφοιτος του τμήματος
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Από το Νοέμβριο του 2002, είναι Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων
της Εταιρείας.

10.4 Εποπτικά και Διαχειριστικά όργανα
Με την από 29.06.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εταιρείας, συστάθηκε η Επιτροπή Ελέγχου του Ν.3693/2008, η οποία εποπτεύει
την οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου.
Η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί :
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ονοματεπώνυμο
Στέργιος Τριανταφυλλίδης
Παρασκευή Ζαχαριάδου
Δημήτριος Κωνσταντούλας

Θέση
Ανεξάρτητο Μέλος Μη
Εκτελεστικό
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
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10.5 Εσωτερικός Έλεγχος
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου και πραγματοποιείται σύμφωνα με το Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου.
Κατά την άσκηση του ελέγχου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει γνώση
όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και
χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της
Διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και
στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την
κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες
σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο
έλεγχος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του
ελέγχου εκ μέρους του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας.
Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των
διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη
περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη
βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των δύο (2) βασικών
Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του Ν.3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.
Σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με την διαδικασία
σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία έχει επενδύσει στην
ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών υποδομών που
εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των
οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται
σε ημερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών
και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή
εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων.
Σημειώνεται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη κατά την συνεδρίαση
του της 12.03.2014 στον ορισμό ως Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας του κ.
Παναγιώτη Παπανικολάου σε αντικατάσταση της κας. Χριστίνας Ζαχαρία.
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10.6 Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων
Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα μόνα, διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά μέλη είναι τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου καθώς επίσης και
ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου.
Τα μέλη των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων δήλωσαν τα
ακόλουθα :
1. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητα τους και τη θέση
τους στην Εταιρεία και δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες με τις
εξής εξαιρέσεις :
• O κ. Νικόλαος Κούλης είναι CEO της εταιρείας DECA INVESTMENTS.
• Ο κ. Δημήτρης Κωνσταντούλας είναι δικηγόρος.
• Ο κ. Χρήστος Αντωνιάδης είναι δικηγόρος.
2. Δεν διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, με
εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα 10.3.
3. Δεν συμμετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα ούτε είναι
εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο σήμερα ή σε οποιαδήποτε στιγμή
των πέντε (5) τελευταίων ετών με τις εξής εξαιρέσεις αυτών που αναφέρονται
στην επόμενη ενότητα 10.6 «Συμμετοχές των μελών των Διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων στην Διοίκηση ή/και στο μετοχικό
κεφάλαιο άλλων εταιρειών» του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.
4. Δεν υφίστανται τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον
τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών.
5. Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής
διαχείρισης ή εκκαθάρισης στην οποία συμμετείχαν κατά τη διάρκεια των πέντε
(5) τουλάχιστον τελευταίων ετών υπό την ιδιότητα μέλους διαχειριστικού ή
εποπτικού οργάνου.
6. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής η/και
κύρωσης
εκ
μέρους
των
καταστατικών
ή
ρυθμιστικών
αρχών
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες
συμμετέχουν) και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την
ιδιότητα του μέλους της διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου του
Εκδότη ή να παρέμβουν στην διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων του
Εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών.
7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους δεν δημιουργούν στο
πρόσωπο τους οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες
υποχρεώσεις τους.
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8. Η τοποθέτηση στο αξίωμα τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή
συμφωνίας μετόχων της Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και
πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.

Τέλος, δεν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των
μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.
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10.7 Συμμετοχές των μελών των Διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων στην Διοίκηση ή/και στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι εταιρείες, στην διοίκηση ή στο εταιρικό
κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν, με οποιοδήποτε ποσοστό, τα μέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας :
Ονοματεπώνυμο Mέλους

Εταιρεία που
συμμετέχει

Θέση

Ποσοστό
συμμετοχής

LASERLOCK A.E.

-

30,00%

Ιωάννης Καματάκης

3K ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Παρασκευή Ζαχαριάδου

LASERLOCK A.E.

Ευστάθιος Κυριακόπουλος
Ιωάννης Ζάννας
Δημήτριος Κωνσταντούλας

-

Mέλος Δ.Σ.
-

22,42%
-

3K INVESTMENT
PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Mέλος Δ.Σ.

-

LASERLOCK A.E.

Mέλος Δ.Σ.

-

Χρήστος Αντωνιάδης

-

-

-

Στέργιος Τριανταφυλλίδης

-

-

-

Νικόλαος Κούλης

DECA INVESTMENTS

CEO &
Mέλος Δ.Σ.

18,9%

ATLAS TAPES S.A.

Mέλος Δ.Σ.

-

ODYSSEY

Mέλος Δ.Σ.

-

Παναγιώτης Παπανικολάου

-

-

-

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Επίσης, με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων δηλώνουν ότι, δεν συμμετείχαν στο κεφάλαιο ή/και στην
διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την τελευταία πενταετία.
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10.8 Αμοιβές και οφέλη
Οι καταβληθείσες ακαθάριστες αμοιβές, οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση που
έληξε στις 31.12.2015 από την Εταιρεία στα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων της Εταιρείας, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
Ονοματεπώνυμο
Ιωάννης Καματάκης
Παρασκευή Ζαχαριάδου

Θέση

Ετήσιες μικτές
αποδοχές
2015

Αμοιβές Δ.Σ.

Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος

-

-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος

-

-

Ευστάθιος Κυριακόπουλος

Εκτελεστικό Μέλος

€ 28.103

-

Ιωάννης Ζάννας

Εκτελεστικό Μέλος

€ 47.629

-

Μη Εκτελεστικό
Μέλος

-

-

Χρήστος Αντωνιάδης

Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό

-

-

Στέργιος Τριανταφυλλίδης

Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό

-

-

Νικόλαος Kούλης

Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό

-

-

Δημήτριος Κωνσταντούλας

Παναγιώτης Παπανικολάου

Υπεύθυνος
Εσωτερικού Ελέγχου

€ 18.623

-

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι, σε κάποια από τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχονται από την
Εταιρεία οφέλη σε είδος, όπως εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και ιδιωτικό
συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, το κόστος των
οποίων ανήλθε συνολικά κατά τη χρήση 2015 σε ποσό ύψους € 73 χιλ..
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Ευστάθιος Κυριακόπουλος (Διευθυντής
Πωλήσεων) και ο κ. Ιωάννης Ζάννας (Επιχειρησιακός Διευθυντής) καθώς και ο κ.
Παναγιώτης Παπανικολάου (Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου) έχοντες σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) αμείβονται για τις υπηρεσίες αυτές με ετήσιες
αποδοχές.
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρείας δεν προβλέπονται άλλες αποζημιώσεις κατά
τη λήξη των εν ισχύ συμβάσεων μεταξύ των ανωτέρω προσώπων και της Εταιρείας,
πέραν όσων προβλέπονται από το νόμο.
Επίσης, σύμφωνα με σχετική Δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν έχει συναφθεί
καμία σύμβαση παροχής υπηρεσιών με κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω πληροφορίες για τις αμοιβές και τις λοιπές παροχέςοφέλη για τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της
Εταιρείας δεν προέρχονται από τις ελεγμένες από τους Τακτικούς Ελεγκτές
οικονομικές καταστάσεις και παρατίθενται κατά δήλωση της Εταιρείας και των
προαναφερθέντων προσώπων.
Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, πέραν των ανωτέρω αμοιβών,
παροχών και αποζημιώσεων, δεν υφίστανται για τη χρήση 2015 άλλες αμοιβές και
οφέλη για τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της
Εταιρείας.
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11 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας συνίσταται κυρίως στην υλοποίηση
επενδύσεων που θα αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων
προϊόντων και τεχνολογιών καθώς επίσης και για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης
της Εταιρείας στις αγορές που δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα
επόμενα έτη η επενδυτική πολιτική της Εταιρείας έχει στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη
των προϊόντων της καθώς και τη διεύρυνσή τους με την παραγωγή νέων προϊόντων
στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας, των Tablets, των Smart TVs καθώς και νέων
προϊόντων, μέσω των οποίων θα κερδίζονται διαρκώς μερίδια στις αγορές. Επίσης,
θα επιδιώξει τη περαιτέρω ανάπτυξη υφισταμένων δραστηριοτήτων, την ενδεχόμενη
επέκταση της Εταιρείας σε νέες κατηγορίες προϊόντων ή/και την επέκταση των
δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου, θα
χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, έως και το τέλος του 2017. Στον πίνακα που
ακολουθεί, παρουσιάζεται, κατ΄ εκτίμηση, το χρονοδιάγραμμα και η κατανομή των
αντληθέντων κεφαλαίων :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
(1)
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
(ποσά σε χιλ. €)
Προορισμός κεφαλαίων

2016

Σύνολο

2017

Για την Έρευνα και Ανάπτυξη νέων
καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών

1.500

500

2.000

Για την επέκταση των δραστηριοτήτων
της σε νέες κατηγορίες προϊόντων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό

500

500

1.000

Για την αύξηση της ρευστότητας της
Εταιρείας
μέσω
ενίσχυσης
του
κεφαλαίου κίνησης

1.000

-

1.000

Σύνολο

3.000

1.000

4.000

*: Σύμφωνα με τα πραγματοποιηθέντα έσοδα της έκδοσης.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από
την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου παρουσιάζονται σε επόμενο Κεφάλαιο του
παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.
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12 ΤΑΣΕΙΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Βασικός στόχος της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. για τα επόμενα έτη, είναι να συνεχίζει
να καινοτομεί και να λανσάρει νέες κατηγορίες προϊόντων καθώς επίσης και να
αναπτύσσει νέες τεχνολογίες που θα ενσωματώνονται στα προϊόντα της.
Παράλληλα, θα επιδιώκει να ενισχύει τα μερίδια αγοράς στις κατηγορίες των tablets
και πλοήγησης που κατέχει ήδη ηγετική θέση, ενώ παράλληλα θα επιδιώξει να
ενισχύσει και τα μερίδια αγοράς στην κατηγορία των smartphones καθώς επίσης και
στην νεοεισερχόμενη κατηγορία των Smart TVs.
Αιχμή του δόρατος, θα αποτελέσουν οι τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής
νοημοσύνης σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπειρίας και της ποιότητας ζωής
του χρήστη που προέρχεται από τις συσκευές της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε..
Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία έχει αναπτύξει μία σημαντική τεχνογνωσία (know how)
στο συγκεκριμένο αντικείμενο από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 όπου συνεχώς το
εξελίσσει. Η αγορά είναι πλέον περισσότερο ώριμη για να δεχθεί τις νέες τεχνολογίες
αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης όπως αυτές συμπεριλαμβάνονται στη
MAIC, το MLS Artificial Intelligent Center.
Σχετικά με τις προοπτικές των επιμέρους κατηγοριών που η Εταιρεία
δραστηριοποιείται καθώς επίσης και τις καινοτόμες τεχνολογίες που η Εταιρεία έχει
αναπτύξει, αναφέρονται τα παρακάτω:
Η αγορά των smartphones στην οποία η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
δραστηριοποιείται από τα μέσα του 2012 παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική καθώς
επίσης και τεράστια ανθεκτικότητα στην Ελληνική κρίση μεγαλώνοντας μάλιστα τόσο
σε τεμάχια όσο και αξία. Τα κινητά τηλέφωνα θα συνεχίσουν να αποτελούν είδος
«πρώτης ανάγκης» και είναι μια αγορά όπου η MLS θα συνεχίσει να επενδύει σε
έρευνα και ανάπτυξη τα επόμενα έτη προκειμένου να βρίσκεται κοντά και σε κάποιες
περιπτώσεις μπροστά από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Η νέα σειρά Diamond που η Εταιρεία λάνσαρε στα τέλη του 2015 σηματοδοτεί την
νέα εποχή των κινητών τηλεφώνων της MLS. Πρόκειται για την ναυαρχίδα της
Εταιρείας στην κατηγορία των smartphones με εξαιρετικό hardware και τεχνολογίες
που η Εταιρεία θεωρεί ότι ευθέως ανταγωνίζεται τους global players, σε χαμηλότερα
μάλιστα επίπεδα τιμών.
Η πορεία της αγοράς των tablets παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σε σύντομο
χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε μια αγορά που κατά το 2015 ξεπέρασε τις 850.000
τεμάχια και τα € 130 εκατ. σε αξία, έχοντας βέβαια μια θετική επίδραση από το
πρόγραμμα της «Ψηφιακής Σύγκλισης».
Κατά το 2015, η εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ανήλθε στην 1η θέση στην
συγκεκριμένη αγορά τόσο σε τεμάχια όσο και σε αξία έχοντας παρουσία από το
δεύτερο εξάμηνο του 2013. Η τάση το επόμενο διάστημα προβλέπει αύξηση του
μεγέθους των ιντσών όπου την περσινή χρονιά τα tablets σε μέγεθος 7” κατείχαν τo
μεγαλύτερο ποσοστό ήτοι το 40% του συνόλου των τεμαχίων. Καθοριστικό ρόλο
προς αυτή την κατεύθυνση έπαιξε η αύξηση του μεγέθους των ιντσών στα
smartphones, εγκαινιάζοντας μια νέα κατηγορία «phablet» που βρίσκετε μεταξύ
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τηλεφώνου και ταμπλέτας. Η αγορά των tablets το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι,
θα σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα με πιθανή μικρή απόκλιση προς τα κάτω.
Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει ως στόχο να διευρύνει περαιτέρω τα μερίδια
αγοράς λανσάροντας νέα tablets με ιδιαίτερη σχεδίαση και εμπλουτίζοντας το MLS
Artificial Intelligent Center (MAIC).
Η αγορά των Smart TVs τα τελευταία έτη, παρουσιάζει δυναμική και εκτιμάται ότι στα
επόμενα έτη θα ενσωματωθούν τεχνολογίες που θα δώσουν άλλη διάσταση στο
συγκεκριμένο τεχνολογικό προϊόν. Ο νέος πυλώνας ανάπτυξης της MLS η Super
Smart TV αποτελεί μια νέα συσκευή τεχνολογίας και καινοτομίας που παρότι
απευθύνεται στους καταναλωτές της κατηγορίας TV, δημιουργεί μια νέα ανάγκη που
αφορά στο χώρο της οικιακής ψυχαγωγίας και παράλληλα προετοιμάζει το έδαφος
για το Smart Home (ως κεντρική συσκευή του) δημιουργώντας ένα ενοποιημένο
σύστημα επικοινωνίας.
Μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα έτη, αποτελεί η επέκταση της Εταιρείας σε
επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Η Εταιρεία διαθέτει εμπειρία στο χώρο των
εξαγωγών μέσω των συσκευών πλοήγησης με παρουσία σε 7 χώρες (Τουρκία, Χιλή,
Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Νιγηρία, Κύπρο, Μαρόκο).
Η εδραίωση της Εταιρείας στην Ελληνική αγορά σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση
των εμπορικών σχέσεων με στρατηγικούς συνεργάτες όπως η Cosmote, η οποία
αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Deutsche Telecom με παρουσία σε 36 χώρες του
εξωτερικού, αλλά και άλλους μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς όπως οι εταιρείες
Dixons και Media Markt, αποτελεί δίοδο για δραστηριοποίηση σε επιλεγμένες αγορές
κατόπιν συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού.
Παράλληλα η συμμετοχή της Kemco Ltd. συμφερόντων του Σεΐχη από το Κατάρ
Sheikh Khalid Bin Jassim A.J. Al-Thani που συμμετέχει στην μετοχική σύνθεση της
Εταιρείας με ποσοστό 5,1% είναι στρατηγικού χαρακτήρα και εξελίξιμη.
Η τεχνολογία του safe tablet που η Εταιρεία έχει αναπτύξει, αποτελεί ένα παγκόσμιο
προϊόν που θα μπορούσε να επεκταθεί και στα smartphones. Πρόκειται για μια
τεχνολογία με απόλυτο win-win αποτέλεσμα για τον πάροχο και την εταιρεία
αποτρέποντας τις περιπτώσεις των πελατών που αθετούν την μηνιαία συμβατική
τους υποχρέωση που προκύπτει από την παροχή δωρεάν συσκευής τηλεφώνου ή
ταμπλέτας.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει τα επόμενα έτη να επενδύει στην συγκεκριμένη τεχνολογία
καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα διαφορετικό μοντέλο επέκτασης τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δημιουργώντας μεγάλες συνεργασίες με
παγκόσμιους παρόχους τηλεπικοινωνιών.
Παράλληλα, η Εταιρεία έχοντας πλέον αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες διαθέτει
μια μεγάλη κοινότητα χρηστών την οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει για την
προώθηση νέων τεχνολογιών.
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Σχετικά αναφέρεται ότι, η Εταιρεία προκειμένου να υποστηρίξει την αναπτυξιακή της
πορεία διαθέτει ένα μεγάλο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που στελεχώνεται με
περισσότερους από 35 μηχανικούς και ερευνητές. Κρατάει την καρδιά του τμήματος
έρευνας και ανάπτυξης εντός της Εταιρείας και περιφερειακά απασχολεί, στα πλαίσια
του outsourcing, αρκετές ομάδες με μηχανικούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στον
υπόλοιπο κόσμο. Σημειώνεται ότι, οι συνολικές δαπάνες της Εταιρείας σε R&D για
την ανάπτυξη και υποστήριξη των παραπάνω τεχνολογιών και τεχνολογικών
προϊόντων υπολογίζονται σε € 4 εκατ. περίπου, ετησίως.
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρείας, η δύναμη της Εταιρείας ήταν, είναι και θα
είναι η δυνατότητα που έχει να καινοτομεί και να δημιουργεί firmware προϊόντα,
δηλαδή προϊόντα που αποτελούνται από αξιόπιστο hardware ενώ παράλληλα
ενσωματώνουν λογισμικό και καινοτόμες τεχνολογίες που στόχο έχουν να κάνουν τη
ζωή μας εύκολη (Making Life Simple).

Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι κατά την ημερομηνία σύνταξης του
παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου δεν υφίσταται γνωστή αβεβαιότητα, τάση ή
γεγονός που μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της
Εταιρείας.
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13 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
13.1 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 2015 - 2014
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 και 2014 έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2014 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015.
Η ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2015 είναι η 29η Μαρτίου 2016.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της κατάστασης
συνολικού εισοδήματος για τις χρήσεις 2015 και 2014 :
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ποσά σε χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών

2015

% μετ.

2014

21.404

14.379

48,9%

Μικτά Κέρδη

6.370

5.187

22,8%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

5.028

5.575

-9,8%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

3.012

2.019

49,2%

Κέρδη προ φόρων

2.218

1.468

51,1%

Μείον: Φόροι

(196)

219

μ/δ

Κέρδη μετά από φόρους χρήσης

2.022

1.687

19,9%

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρεία οικονομικών στοιχείων βάσει των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
2015 και 2014, που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και είναι ελεγμένες από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 είναι αυτές που περιλαμβάνονται ως συγκριτικά
στοιχεία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία κατά τα
τελευταία έτη. Πιο συγκεκριμένα, κατά την χρήση 2015 ανήλθε σε € 21.404 χιλ.
έναντι € 14.379 χιλ. την προηγούμενη χρήση 2014 παρουσιάζοντας αύξηση κατά
ποσοστό 48,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται σχετικά ότι, κατά
την χρήση 2013, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας είχε διαμορφωθεί σε € 9.091 χιλ..
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Η Εταιρεία συνέχισε να επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά και αντίδραση στα νέα
δεδομένα της εγχώριας αγοράς βελτιώνοντας συνεχώς το προϊοντικό της μείγμα με
την διάθεση νέων προϊόντων στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και των tablets στην
ελληνική αγορά και ταυτόχρονα με πολύ μικρή αύξηση των λειτουργικών της εξόδων.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά την χρήση 2015 σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση 2014 οφείλεται κυρίως στις αυξημένες πωλήσεις tablets καθώς επίσης και
προϊόντων της κατηγορίας «Λογισμικό – Κινητή τηλεφωνία». Σχετικά αναφέρεται ότι,
κατά την χρήση 2015, ο κύκλος εργασιών από την κατηγορία προϊόντων tablets
διαμορφώθηκε σε € 10.307 χιλ. έναντι ποσού € 7.824 χιλ. κατά την προηγούμενη
χρήση 2014. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο σημείο του παρόντος
Πληροφοριακού Εγγράφου, η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της στην αγορά
των tablets από το 2013.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η διάρθρωση του κύκλου εργασιών της
Εταιρείας, ανά κατηγορία προϊόντων, για τις χρήσεις 2015 και 2014 :
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Κατηγορία Προϊόντων
Tablets

2015

%

2014

%

10.307

48,2%

7.824

54,4%

9.516

44,5%

5.046

35,1%

Συστήματα Πλοήγησης

994

4,6%

1.415

9,8%

Smart TVs

547

2,6%

-

-

40

0,2%

93

0,6%

21.404

100,0%

14.379

100,0%

Λογισμικό - Κινητή τηλεφωνία

Εκπαιδευτική τεχνολογία
Σύνολο

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, κατά τη τελευταία χρήση 2015 το
μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών προήλθε από πωλήσεις tablets, οι οποίες
κατά τη χρήση 2015 παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 31,7% και διαμορφώθηκαν
σε € 10.307 χιλ. έναντι € 7.824 χιλ. την προηγούμενη χρήση και αποτέλεσαν
ποσοστό 48,2% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Ακολουθούν, οι πωλήσεις
προϊόντων της κατηγορίας «Λογισμικό – Κινητή τηλεφωνία», οι οποίες κατά την
χρήση 2015 παρουσίασαν έντονη ανοδική πορεία και αυξήθηκαν σε ποσοστό 88,6%
σε σχέση με τη χρήση 2014 και διαμορφώθηκαν σε ποσό ύψους € 9.516 χιλ., ήτοι
ποσοστό 44,5% του κύκλου εργασιών της χρήσης. Στην αύξηση του κύκλου
εργασιών, συντέλεσαν και οι πωλήσεις των Smart TVs οι οποίες διαμορφώθηκαν σε
€ 547 χιλ.. Σχετικά αναφέρεται ότι, η Εταιρεία εισήλθε για πρώτη φορά στην αγορά
των Smart TVs κατά την τελευταία χρήση 2015.
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Μικτά κέρδη
Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας κατά την χρήση 2015 διαμορφώθηκαν σε ποσό ύψους
€ 6.370 χιλ. έναντι ποσού ύψους € 5.187 χιλ. την προηγούμενη χρήση 2014,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσοστό 22,8%. Το περιθώριο μικτού κέρδους της
Εταιρείας, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, διαμορφώθηκε σε ποσοστό 29,8%
για την χρήση 2015 έναντι 36,1% την προηγούμενη χρήση 2014.
Σύμφωνα με την Εταιρεία, η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους που
παρουσιάζεται κατά την χρήση 2015 σε σχέση με την χρήση 2014, οφείλεται κατά
κύριο λόγο στη διαφορά της συναλλαγματικής ισοτιμίας €/USD, δεδομένου ότι οι
αγορές α’ υλών και υλικών της Εταιρείας, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
των προϊόντων της, πραγματοποιούνται σε USD. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας
που επέδρασε στη μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους ήταν και η εφαρμογή των
capital controls στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Επισημαίνεται ότι, το περιθώριο μικτού κέρδους (προ αποσβέσεων), ως ποσοστό επί
του κύκλου εργασιών, της Εταιρείας κατά τη χρήση 2015 σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση 2014 παρουσιάζει σημαντική αύξηση καθώς διαμορφώθηκε σε
ποσοστό 61,0% τη τελευταία χρήση 2015 έναντι 42,6% την προηγούμενη χρήση
2014. Αναφέρεται σχετικά ότι, οι αποσβέσεις που ενσωματώθηκαν στο κόστος
πωλήσεων της χρήσης 2015 ανήλθαν σε ποσό ύψους € 1.975 χιλ. έναντι ποσού €
3.061 χιλ. την χρήση 2014.
Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζεται η ανάλυση, ανά τομέα
δραστηριότητας της Εταιρείας, των μικτών κερδών για τις χρήσεις 2015 και 2014 :
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (ποσά σε χιλ. €)
Συστήματα
Πλοήγησης

Λογισμικό Κινητή
τηλεφωνία

Tablets

Smart
TVs

Εκπαιδευτική
Τεχνολογία

Σύνολο

Κύκλος Εργασιών

994

9.516

10.307

547

40

21.404

Κόστος Πωλήσεων

-625

-6.633

-7.401

-348

-26

-15.033

368

2.883

2.905

199

15

6.370

37,1%

30,3%

28,2%

36,4%

36,7%

29,8%

Μικτά Κέρδη
Περιθώριο Μικτού
Κέρδους (%)

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
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ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (ποσά σε χιλ. €)
Συστήματα
Πλοήγησης

Λογισμικό
- Κινητή
τηλεφωνία

Κύκλος Εργασιών

1.415

5.046

7.824

93

14.379

Κόστος Πωλήσεων

-826

-3.168

-5.138

-59

-9.191

590

1.878

2.686

34

5.187

41,7%

37,2%

34,3%

36,7%

36,1%

Μικτά Κέρδη
Περιθώριο Μικτού
Κέρδους (%)

Tablets

Εκπαιδευτική
Τεχνολογία

Σύνολο

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στις πωλήσεις Smart TVs για πρώτη
φορά κατά την τελευταία χρήση 2015.
Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες, το μεγαλύτερο μέρος των μικτών
κερδών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2015 προήλθε από τον τομέα δραστηριότητας
της Εταιρείας που αφορά τα tablets και ακολουθεί ο τομέας δραστηριότητας
«Λογισμικό - Κινητή Τηλεφωνία». Πιο συγκεκριμένα, τα μικτά κέρδη που προήλθαν
από τις πωλήσεις προϊόντων των ανωτέρω δύο (2) κατηγοριών κατά την χρήση
2015, ανήλθαν σε € 5.788 χιλ. αποτελώντας ποσοστό 90,9% του συνόλου των
μικτών κερδών της Εταιρείας.
Επίσης είναι εμφανής η μείωση που παρατηρήθηκε κατά τη τελευταία χρήση 2015,
σε σχέση με την χρήση 2014, του περιθωρίου μικτού κέρδους στους βασικούς τομείς
δραστηριότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των προϊόντων tablets
παρουσίασαν περιθώριο μικτού κέρδους, ως ποσοστό επί των πωλήσεων
προϊόντων της κατηγορίας αυτής, ύψους 28,2% ενώ το αντίστοιχο μέγεθος της
κατηγορίας «Λογισμικό – Κινητή Τηλεφωνία» διαμορφώθηκε σε 30,3%. Εκτός των
όσον αναφέρθηκαν προηγουμένως, η μείωση που παρατηρείται στα ανωτέρω
περιθώρια μικτού κέρδους σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της προηγούμενης
χρήσης 2014, είναι και αποτέλεσμα του ανταγωνισμού που διέπει τους ανωτέρω
τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας.

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της
Εταιρείας κατά την χρήση 2015, διαμορφώθηκαν σε ποσό € 3.012 χιλ. έναντι ποσού
€ 2.019 χιλ. την προηγούμενη χρήση 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσοστό
49,2%.
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Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας, παρουσίασαν οριακή αύξηση και
διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 14,1% κατά την χρήση 2015 έναντι 14,0% την
προηγούμενη χρήση 2014.
Η αύξηση του λειτουργικού κέρδους της Εταιρείας είναι αποτέλεσμα της
προσπάθειας της Διοίκησης της Εταιρείας για τη συγκράτηση των λειτουργικών
εξόδων της Εταιρείας, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, τα οποία ανήλθαν σε
€ 3.720 χιλ. κατά την χρήση 2015 έναντι € 3.473 χιλ. την προηγούμενη χρήση 2014.
Σημειώνεται ότι, τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας, ως ποσοστό επί του κύκλου
εργασιών της, παρουσίασαν σημαντική μείωση και διαμορφώθηκαν σε 17,4% κατά
την χρήση 2015 έναντι 24,2% την χρήση 2014.
Επιπρόσθετα, προς την βελτίωση της αναφερόμενης κερδοφορίας συντέλεσε και ο
καταλογισμός μειωμένων αποσβέσεων κατά την χρήση 2015 σε σχέση με την χρήση
2014, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω.
Η ανάλυση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2015 και 2014,
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
2015

2014

Κατηγορία Εξόδων
Ποσό
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

%

Ποσό

%

423

11,4%

638

18,4%

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

1.615

43,4%

1.236

35,6%

Έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως

1.682

45,2%

1.599

46,1%

Σύνολο λειτουργικών
εξόδων

3.720

100,0%

3.473

100,0%

Ως % επί του κύκλου
εργασιών

17,4%

24,2%

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Η μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τον
ανωτέρω πίνακα, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της, είναι αποτέλεσμα της
προσπάθειας της Διοίκησης της Εταιρείας για τον περιορισμό των λειτουργικών της
εξόδων καθώς επίσης και της εμφάνισης οικονομικών κλίμακας.
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Ο λογ/μός «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» που πραγματοποίησε η Εταιρεία κατά
τις χρήσεις 2015 και 2014 αφορούσαν κυρίως, στην ανάπτυξη εφαρμογών και
προϊόντων στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και κυρίως για smartphones με
λειτουργικό Android, στον τομέα των tablets καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του
συστήματος MLS Talk&Drive.

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(EBITDA)
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων &
αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά την χρήση 2015 παρουσίασαν μείωση σε
ποσοστό 9,8% και διαμορφώθηκαν σε ποσό ύψους € 5.028 χιλ. έναντι ποσού ύψους
€ 5.575 χιλ. την προηγούμενη χρήση 2014.
Η διαμόρφωση του EBITDA στα ανωτέρω επίπεδα, παρά τη σημαντική αύξηση του
κύκλου εργασιών είναι αποτέλεσμα κυρίως του καταλογισμού μειωμένων
αποσβέσεων κατά την χρήση 2015 σε σχέση με την χρήση 2014. Πιο συγκεκριμένα,
οι αποσβέσεις της χρήσης 2015 ανήλθαν σε ποσό € 2.015 χιλ. έναντι € 3.556 χιλ. τη
προηγούμενη χρήση 2014.
H ανάλυση του λογ/μού «Αποσβέσεις» για τις χρήσεις 2015 και 2014, παρουσιάζεται
στον πίνακα που ακολουθεί:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
Λογ/μός

2015

2014

Αποσβέσεις κτιρίων

2

2

Αποσβέσεις μηχανημάτων

1

1

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

3

5

Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

51

36

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

1.958

3.512

Σύνολο λειτουργικών εξόδων

2.015

3.556

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
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Κέρδη προ φόρων
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2015 παρουσίασαν αύξηση σε
σχέση με τη χρήση 2014 κατά ποσοστό 51,1% και ανήλθαν σε € 2.218 χιλ. έναντι €
1.468 χιλ.. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, παρουσίασαν οριακή αύξηση και
ανήλθαν σε 10,4% από 10,2% στη χρήση 2014.
Σημειώνεται ότι, τα καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας, διαμορφώθηκαν
κατά την χρήση 2015 σε ποσό ύψους € 794 χιλ. έναντι € 551 χιλ. τη προηγούμενη
χρήση 2014. Η αύξηση των καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας κατά
ποσό € 243 χιλ. οφείλεται κυρίως σε αυξημένα έξοδα προεξόφλησης εμπορικών
απαιτήσεων λόγω του σημαντικά αυξημένου κύκλου εργασιών και σε αυξημένα
έξοδα L/C λόγω των αυξημένων παραγγελιών για νέα προϊόντα.

Κέρδη μετά από φόρους χρήσης
Τα κέρδη μετά από φόρους χρήσης ης Εταιρείας κατά τη χρήση 2015 παρουσίασαν
αύξηση κατά 19,9% σε σχέση με τη χρήση 2014 και διαμορφώθηκαν σε ποσό ύψους
€ 2.022 χιλ. έναντι ποσού € 1.687 χιλ. κατά τη προηγούμενη χρήση 2014. Ως
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα κέρδη χρήσης μετά από φόρους ανήλθαν κατά
την χρήση 2015 σε 9,4% έναντι 11,7% στη χρήση 2014.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ότι κατά την προηγούμενη χρήση 2014, ο
αναβαλλόμενος φόρος απαιτήσεων / υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε € -250 χιλ.
ενώ κατά την τελευταία χρήση 2015 ο αντίστοιχος φόρος διαμορφώθηκε σε € 168
χιλ..
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13.2 Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31.12.2015 και 31.12.2014
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής
θέσης για τις χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2015 και 31.12.2014 :
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλ. €)

31.12.2015

31.12.2014

% μετ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

2.498

2.396

4,3%

13.598

10.332

31,6%

Αποθέματα

6.556

6.495

0,9%

Απαιτήσεις από Πελάτες

5.365

6.459

-16,9%

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

4.544

2.400

89,3%

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

2.747

2.048

34,1%

35.308

30.130

17,2%

4.594

4.594

0,0%

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας

17.993

16.523

8,9%

Σύνολο καθαρής θέσης μετοχών Εταιρείας

22.588

21.117

7,0%

0

0

0,0%

22.588

21.117

7,0%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.115

86

-

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

1.782

0

μ/δ

Προμηθευτές

3.371

3.791

-11,1%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.452

5.136

-13,3%

Σύνολο υποχρεώσεων

12.720

9.013

41,1%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

35.308

30.130

17,2%

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρεία οικονομικών στοιχείων βάσει των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
2015 και 2014, που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και είναι ελεγμένες από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 είναι αυτές που περιλαμβάνονται ως συγκριτικά
στοιχεία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
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Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία» κατά
την 31.12.2015 ανήλθε σε € 2.498 χιλ. έναντι € 2.396 χιλ. την 31.12.2014. Η
ανωτέρω αύξηση κατά € 102 χιλ. €, ήτοι σε ποσοστό 4,3%, οφείλεται κυρίως σε
εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων συνολικού
εμβαδού 2.384 τμ σε ιδιόκτητο οικόπεδο 1.410 τ.μ., που κατέχει η Εταιρεία στην
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι, στις ανωτέρω εγκαταστάσεις έχει
μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας από τον Νοέμβριο του 2014.
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν στη χρήση 2015
σε € 160 χιλ..
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» παρουσίασε αύξηση κατά
την 31.12.2015, σε σχέση με την 31.12.2014, σε ποσοστό 31,6% και διαμορφώθηκε
σε € 13.598 χιλ. έναντι € 10.332 χιλ. την 31.12.2014.
Σχετικά αναφέρεται ότι, ο λογ/μός «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνει την
αξία κτήσεως και τις συσσωρευμένες αποσβέσεις (με συντελεστή απόσβεσης 20%)
του κόστους ανάπτυξης των προϊόντων της Εταιρείας.
Ως συνέπεια του ανωτέρω, η αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό
ύψους € 3.266 χιλ. (αφαιρουμένων των αποσβέσεων περιόδου) οφείλεται στη
διαφορά των επενδύσεων της περιόδου (€ 5.224 χιλ.) μείον τις αποσβέσεις (€ 1.958
χιλ.) που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση 2015. Πιο συγκεκριμένα, οι επενδύσεις
της Εταιρείας, σε άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στη χρήση 2015 σε ποσό
ύψους € 5.224 χιλ. και αφορούσαν κυρίως στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων
στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και κυρίως για smartphones με λειτουργικό
Android, στον τομέα των tablets, στην ανάπτυξη του συστήματος MLS Talk&Drive,
στον τομέα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, όπου αναπτύσσονται 3D εκπαιδευτικά
λογισμικά βελτιστοποιημένα για χρήση σε διαδραστικούς πίνακες καθώς και νέων
προϊόντων τα οποία θα κυκλοφορήσουν εντός του 2016.

Αποθέματα

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Αποθέματα» κατά την 31.12.2015 παρουσίασε οριακή
αύξηση σε ποσοστό 0,9% και διαμορφώθηκε σε € 6.556 χιλ. έναντι € 6.495 χιλ. την
31.12.2014.
Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω υπόλοιπο του λογ/μού «Αποθέματα», ως ποσοστό επί
του κόστους πωληθέντων της Εταιρείας, διαμορφώθηκε κατά την χρήση 2015 σε
43,6% έναντι 70,7% την προηγούμενη χρήση 2014.
Η διαμόρφωση των αποθεμάτων στα ανωτέρω επίπεδα, οφείλεται στη βελτίωση της
διαχείρισής τους κατά τη χρήση 2015 αλλά και στο γεγονός ότι στις 31.12.2014
υπήρχε ανάγκη αυξημένων αποθεμάτων για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης
κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2015 κυρίως σε προϊόντα
tablets στα πλαίσια του προγράμματος της «ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ».
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Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ανάλυση του λογ/μού «Αποθέματα»
κατά την 31.12.2015 και 31.12.2014 :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ" (ποσά σε χιλ. €)
Λογ/μός

31.12.2015

31.12.2014

5.428

5.293

Εμπορεύματα

476

471

Α' & Β' Ύλες

686

731

Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων

(35)

0

6.556

6.495

Προϊόντα

Σύνολο

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Σχετικά με τον λογ/μό «Αποθέματα» αναφέρεται ότι, η πρόβλεψη υποτίμησης των
αποθεμάτων σχηματίζεται για βραδέως κινούμενα και για τεχνολογικώς απαξιωμένα
προϊόντα. Η Διοίκηση της Εταιρείας μέσω των τακτικών ελέγχων επανεξετάζει την
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξίας των αποθεμάτων της Εταιρείας. Στις 31.12.2015 για
την αποτίμηση των αποθεμάτων λήφθηκαν υπόψη τα παραπάνω κριτήρια και
κρίθηκε ότι η πρόβλεψη υποτίμησης € 35 χιλ. υπερκαλύπτει την υποτίμηση των
αποθεμάτων της Εταιρείας για βραδέως κινούμενα και για τεχνολογικώς απαξιωμένα
προϊόντα. Σημειώνεται ότι, η αποτίμηση των αποθεμάτων της Εταιρείας
επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων καθώς τα προϊόντα
της Εταιρείας είναι υψηλής τεχνολογίας και κατά συνέπεια ο κίνδυνος τεχνολογικής
απαξίωσης είναι πολύ υψηλός.

Απαιτήσεις από πελάτες

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Απαιτήσεις από Πελάτες» κατά την 31.12.2015
παρουσίασε μείωση σε ποσοστό 16,9% και διαμορφώθηκε σε € 5.365 χιλ. έναντι €
6.459 χιλ. την 31.12.2014. Σημειώνεται ότι, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών
της Εταιρείας κατά την χρήση 2015, το υπόλοιπο του λογ/μού «Απαιτήσεις από
Πελάτες» μειώθηκε σε ποσοστό 25,1% έναντι 44,9% την προηγούμενη χρήση 2014.
Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της Διοίκησης της
Εταιρείας για ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων της από τους πελάτες της.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ανάλυση του λογ/μού «Απαιτήσεις από
Πελάτες» κατά την 31.12.2015 και 31.12.2014 :
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO ΠΕΛΑΤΕΣ" (ποσά σε χιλ. €)
Λογ/μός
Απαιτήσεις από Πελάτες

31.12.2015

31.12.2014

5.251

6.352

111

159

Γραμμάτια Εισπρακτέα

6

6

Επιταγές σε καθυστέρηση σφραγισμένες

0

0

(2)

(57)

5.365

6.459

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες

Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Σύμφωνα με την Εταιρεία, οι σχηματισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
ύψους € 2 χιλ. καλύπτουν τις ενδεχόμενες απώλειες της Εταιρείας από τη μη
είσπραξη απαιτήσεών της καθώς η πρόβλεψη απομείωσης των απαιτήσεων από
πελάτες περιλαμβάνει όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί ως επισφαλείς αλλά και
απαιτήσεις με βάση την ενηλικίωση των ανοιχτών υπολοίπων.
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η ενηλικίωση του λογ/μού «Απαιτήσεις από
πελάτες» κατά την 31.12.2015 και 31.12.2014 :
ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ
"ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ" (ποσά σε χιλ. €)
Περίοδος

31.12.2015

31.12.2014

96

190

Από 31 έως 60 ημέρες

257

229

Από 61 έως 90 ημέρες

1.923

1.593

Από 91 έως 120 ημέρες

2.357

3.954

618

387

5.251

6.352

Σε 30 ημέρες

Από 120 ημέρες και άνω
Σύνολο

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
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Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» κατά την 31.12.2015
διαμορφώθηκε σε € 4.544 χιλ. έναντι ποσού € 2.400 χιλ. την 31.12.2014.
Σημειώνεται ότι, κατά την 31.12.2015, το μεγαλύτερο μέρος του ανωτέρω λογ/μού
αφορά βραχυπρόθεσμες καταθέσεις οι οποίες ανήλθαν σε ποσό ύψους € 4.321 χιλ..

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Κατά την 31.12.2015, το υπόλοιπο του λογ/μού «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού»
διαμορφώθηκε σε € 2.747 χιλ. έναντι ποσού € 2.048 χιλ. την 31.12.2014. Η ανωτέρω
αύξηση είναι κυρίως αποτέλεσμα της αντίστοιχης αύξησης του υπολοίπου του
λογ/μού «Λοιπές Απαιτήσεις», το οποίο ανήλθε σε ποσό ύψους € 2.208 χιλ. κατά την
31.12.2015 έναντι € 1.479 χιλ. την 31.12.2014. Σύμφωνα με την Εταιρεία, οι λοιπές
απαιτήσεις αφορούν κυρίως προκαταβολές σε προμηθευτές για την αγορά α’ υλών.

Σύνολο Ενεργητικού

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την
31.12.2015 παρουσίασε περαιτέρω αύξηση και διαμορφώθηκε σε € 35.308 χιλ.
έναντι ποσού € 30.130 χιλ. την 31.12.2014, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό
17,2%.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Μετοχικό Κεφάλαιο» δεν παρουσίασε καμία μεταβολή και
κατά την 31.12.2015 παρέμεινε στα επίπεδα της 31.12.2014, ήτοι σε ποσό € 4.594
χιλ., διαιρούμενο σε 12.417.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €
0,37 η κάθε μία.

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρείας

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρείας» κατά
την 31.12.2015 παρουσίαση αύξηση σε ποσοστό 8,9% σε σχέση με το αντίστοιχο
υπόλοιπο κατά την 31.12.2014 και διαμορφώθηκε σε € 17.993 χιλ. έναντι € 16.523
χιλ., αντίστοιχα.
Το ανωτέρω, οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά ποσό € 2.320 χιλ. του υπολοίπου
του λογ/μού «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων-νόμων» Πιο
συγκεκριμένα, το υπόλοιπο του ανωτέρω λογ/μού, κατά την 31.12.2015 ανήλθε σε €
12.040 χιλ. έναντι € 9.720 χιλ. στις 31.12.2014.
Σχετικά αναφέρεται ότι, τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν κυρίως αποθεματικά
που σχηματίστηκαν από μη διανεμηθέντα αφορολόγητα κέρδη με τη χρήση των
διατάξεων διαφόρων αναπτυξιακών νόμων. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα
αφορολόγητα αποθεματικά και συνεπώς, δεν έχουν υπολογιστεί σχετικοί
αναβαλλόμενοι φόροι.
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Η Εταιρεία κατά την 31.12.2015, κατείχε ίδιες μετοχές. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία,
σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2014,
προέβη κατά την διάρκεια της χρήσης 2015 στην αγορά 137.362 ίδιες μετοχές με
μέση τιμή αγοράς € 4,01 ανά μετοχή. Ο αριθμός των ίδιων μετοχών που είχε στην
κατοχή της η Εταιρεία στις 31.12.2015 ήταν 230.362 μετοχές. Σημειώνεται ότι, η
χρηματιστηριακή (εύλογη) αξία των ίδιων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία στις
31.12.2015 ανέρχονταν σε ποσό € 861.554,00.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις
31.12.2015 παρουσιάζεται αυξημένο κατά ποσοστό 7,0% σε σχέση με την
31.12.2014 και διαμορφώθηκε σε € 22.588 χιλ. έναντι € 21.117 χιλ., αντίστοιχα.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» κατά την 31.12.2015
ανήλθε σε ποσό € 3.115 χιλ. έναντι € 86 χιλ. κατά την 31.12.2014. Η αύξηση των
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται στην σύναψη μακροπρόθεσμου
τραπεζικού δανεισμού στα τέλη της χρήσης 2015 ποσού ύψους € 3.000 χιλ.. Πιο
συγκεκριμένα, οι παραπάνω μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν
σύμβαση μακροπρόθεσμου δανείου με την τράπεζα BLACK SEA TRADE AND
DEVELOPMENT BANK, ύψους € 3.000 χιλ. η αποπληρωμή του οποίου προβλέπεται
σε οκτώ (8) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις ποσού ύψους € 375 χιλ. η κάθε μία με
ημερομηνία πρώτης καταβολής στις 15 Μαρτίου 2017 και τελευταίας στις 15
Σεπτεμβρίου του 2020.
Σχετικά με το υπόλοιπο ποσό των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αναφέρεται ότι,
αυτό αφορά ποσό ύψους € 64 χιλ. για τη πρόβλεψη των ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων και το υπόλοιπο ποσό ύψους € 51 χιλ. αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης 2015 προχώρησε στην σύναψη συμβάσεων
βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα κατά την 31.12.2015 το
υπόλοιπο του λογ/μού «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» να ανέλθει σε
ποσό ύψους € 1.782 χιλ..
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ανάλυση του λογ/μού
«Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» κατά την 31.12.2015 και 31.12.2014 :
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ"
(ποσά σε χιλ. €)
Τράπεζα
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

1.781

0

1

0

1.782

0

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων βραχυπρόθεσμου
δανεισμού προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης,
εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία χρήση
2015 καθώς επίσης και για την κάλυψη των αναγκών του επενδυτικού της
προγράμματος.

Οφειλές προς προμηθευτές

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Οφειλές προς προμηθευτές» κατά την 31.12.2015 ανήλθε
σε πόσο ύψους € 3.371 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 11,1% σε σχέση
με την 31.12.2014 όταν και είχε διαμορφωθεί σε ποσό € 3.791 χιλ..
Η ανάλυση του λογ/μού «Οφειλές προς προμηθευτές» κατά την 31.12.2015 και
31.12.2014, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ" (ποσά σε χιλ. €)
Λογ/μός
Οφειλές προς προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

2.856

3.126

516

665

3.371

3.791

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
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Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο του λογ/μού «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» κατά την
31.12.2015 σε σχέση με την 31.12.2014 παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό 13,3%
και ανήλθε σε € 4.452 χιλ. έναντι € 5.136 χιλ., αντίστοιχα.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ανάλυση του λογ/μού «Λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» κατά την 31.12.2015 και 31.12.2014 :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ
"ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ" (ποσά σε χιλ. €)
Λογ/μός
Προκαταβολές πελατών

31.12.2015

31.12.2014

74

33

248

79

71

61

Πιστωτές διάφοροι

4.060

4.964

Σύνολο

4.452

5.136

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

*: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι, η μείωση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά € 684
χιλ., όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, οφείλεται κυρίως στην μείωση
του υπολοίπου του λογ/μού «Πιστωτές Διάφοροι» κατά ποσό ύψους € 904 χιλ. την
31.12.2015 σε σχέση με το αντίστοιχο υπόλοιπο κατά την 31.12.2014.
Η μείωση του υπολοίπου του λογ/μού «Πιστωτές διάφοροι», οφείλεται κυρίως στην
εξόφληση, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σημαντικού μέρους των υποχρεώσεων της
Εταιρείας προς συνεργάτες παροχής υπηρεσιών.
Σχετικά αναφέρεται ότι, ο λογ/μός «Πιστωτές διάφοροι» κατά την 31.12.2015
περιλαμβάνει και ποσό € 3.923 χιλ., το οποίο αφορά σε προκαταβολές για έργα
ανάπτυξης, τα οποία έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακούς και επενδυτικούς νόμους
καθώς επίσης και σε υποχρεώσεις της Εταιρείας προς συνεργάτες παροχής
υπηρεσιών προς την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι, το αντίστοιχο ποσό κατά την
31.12.2014, ανέρχονταν στα ίδια επίπεδα, ήτοι σε € 3.923 χιλ..
Συνεπώς, αφαιρουμένων των προκαταβολών για έργα ανάπτυξης επενδυτικών
σχεδίων, οι οποίες προκαταβολές επί της ουσίας δεν αποτελούν υποχρεώσεις της
Εταιρείας, οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις 31.12.2015 σε σύγκριση με
το αντίστοιχο ποσό στις 31.12.2014 παρουσιάζουν μείωση κατά ποσό € 684 χιλ. και
ανέρχονται σε € 529 χιλ. έναντι € 1.213 χιλ. στις 31.12.2014. ‘Όπως προκύπτει και
από τον παραπάνω πίνακα, τα ποσά αυτά αφορούν προκαταβολές πελατών,
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υποχρεώσεις από φόρους-τέλη, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και
υποχρεώσεις της Εταιρείας προς συνεργάτες παροχής υπηρεσιών.

Σύνολο υποχρεώσεων

Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31.12.2015 παρουσιάζει
αύξηση κατά ποσοστό 41,1% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο στις 31.12.2014 και
ανήλθε σε ποσό € 12.720 χιλ. έναντι € 9.013 χιλ., αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή των
υποχρεώσεων της Εταιρείας, οφείλεται κυρίως στην σύναψη συμβάσεων τραπεζικού
δανεισμού τόσο μακροπρόθεσμού όσο και βραχυπρόθεσμού κατά την διάρκεια της
χρήσης 2015.
Επίσης αναφέρεται ότι, η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων για
συμμετοχή σε διαγωνισμούς, το ύψος των οποίων στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε
ποσό € 2.145.497,49, επίσης έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
έργων, το ύψος των οποίων στις 31.12.2015 ήταν σε ποσό € 220.749,56 καθώς
επίσης και προκαταβολών, το ύψος των οποίων στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε
ποσό ύψους € 4.608.062,31.
Με εξαίρεση τα ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις της
Εταιρείας κατά την 31.12.2015 που να χρειάζονται γνωστοποίηση στις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2015.
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13.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2015 - 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)

1.1 31.12.2015

1.1 31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων

2.218

1.468

Αποσβέσεις

2.015

3.556

Προβλέψεις

64

-100

114

0

-156

165

837

571

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

-96

-1.709

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

367

1.188

-1.125

-567

-837

-571

-7

-51

3.395

3.948

-5.384

-4.200

-140

0

0

0

42

19

-5.482

-4.180

4.782

0

0

-1.016

-551

-216

0

1.244

4.230

12

2.144

-220

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

2.400

2.620

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

4.544

2.400

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Πωλήσεις / (Αγορές) χρεογράφων
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εκροές για αγορά ίδιων μετοχών
Εισροές από Ελληνικά και Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και
ανάπτυξης
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
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13.4 Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2015 - 2014
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της
Εταιρείας :
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Χρηματοοικονομικός Δείκτης

2015

2014

Περιθώριο Mικτού Kέρδους (%)

29,8%

36,1%

% μεταβολής

-17,5%

-

Αποδοτικότητα M.O. Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων)

10,2%

7,2%

40,3%

-

9,2%

6,8%

34,4%

-

91

163

-43,7%

-

82

151

-45,6%

-

159

258

-38,3%

-

0,56

0,43

31,9%

-

0,21

-

μ/δ

-

Γενική Ρευστότητα (:1)

1,98

1,90

% μεταβολής

3,8%

-

Άμεση Ρευστότητα (:1)

1,29

1,18

% μεταβολής

9,9%

-

12,5%

10,6%

17,3%

-

26,4%

27,3%

-3,5%

-

% μεταβολής

Αποδοτικότητα M.O. απασχολούμενων κεφαλαίων
% μεταβολής

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων (σε ημέρες)
% μεταβολής

Ταχύτητα Εξόφλησης Υποχρεώσεων (σε ημέρες)
% μεταβολής

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (σε ημέρες)
% μεταβολής

Ξένα / Ίδια κεφάλαια (:1)
% μεταβολής

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια (:1)
% μεταβολής

Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος (%)
% μεταβολής

Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Αποτελέσματα προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)
% μεταβολής
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
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Επεξήγηση χρηματοοικονομικών δεικτών
Χρηματοοικονομικός Δείκτης
Περιθώριο Mικτού Kέρδους (%)

Μικτό κέρδος / Κύκλο Εργασιών

Αποδοτικότητα M.O. Ιδίων
Κεφαλαίων (προ φόρων)

[Κέρδη προ φόρων / ((Ίδια κεφάλαια τρέχουσας χρήσης +
Ίδια κεφάλαια προηγούμενης χρήσης) / 2)] Χ 100

Αποδοτικότητα M.O.
απασχολούμενων κεφαλαίων

[(Κέρδη προ φόρων + Καθαρά χρηματοοικονομικά Έξοδα) /
((Σύνολο παθητικού προηγούμενης χρήσης + Σύνολο
παθητικού τρέχουσας χρήσης) / 2)] Χ 100

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων
(σε ημέρες)

[(Πελάτες μείον προβλέψεις, Γραμμάτια & Επιταγές
Εισπρακτέες, Γραμμάτια) / Κύκλος Εργασιών] Χ 365

Ταχύτητα Εξόφλησης
Υποχρεώσεων (σε ημέρες)

[(Προμηθευτές, Γραμμάτια & Επιταγές Πληρωτέες) / Κόστος
Πωληθέντων] Χ 365

Ταχύτητα Κυκλοφορίας
Αποθεμάτων (σε ημέρες)

(Αποθέματα τρέχουσας χρήσης / Κόστος Πωληθέντων) Χ
365

Ξένα / Ίδια κεφάλαια (:1)

(Σύνολο παθητικού – Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων) / Σύνολο
Ιδίων Κεφαλαίων

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια
κεφάλαια (:1)

(Μακροπρόθεσμα δάνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις σε Τράπεζες) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενική Ρευστότητα (:1)

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Κεφάλαια Εισπρακτέα την
επόμενη χρήση) / Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Άμεση Ρευστότητα (:1)

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Κεφάλαια Εισπρακτέα την
επόμενη χρήση - Αποθέματα) / Σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό
Κέρδος (%)

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος

Χρηματοοικονομικά Έξοδα /
Αποτελέσματα προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Αποτελέσματα προ
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
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13.5 Μερισματική πολιτική
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας, και με την
επιφύλαξη του άρθρου 44(α) του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της
Εταιρείας διανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού
αποθεματικού, όπως ορίζει ο Κ.Ν.2190/1920, δηλαδή για το σκοπό αυτό
αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η
αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο
τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του
μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του A.N. 148/1967, όπως
ισχύουν.
γ) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα το
υπόλοιπο.

Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία κατά την περίοδο 2013 - 2015, δεν έχει διανείμει μέρισμα
προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα.

13.6 Λοιπές πληροφορίες
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει, ότι το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας για τους
επόμενους δώδεκα (12) μήνες επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητες της.
Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει, ότι δεν υφίστανται διοικητικές, δικαστικές
και διαιτητικές διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
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14 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Πληροφοριακό Έγγραφο
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου, θα
χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, έως και το τέλος του 2017. Στον πίνακα που
ακολουθεί, παρουσιάζεται, κατ΄ εκτίμηση, το χρονοδιάγραμμα και η κατανομή των
αντληθέντων κεφαλαίων :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
(1)
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
(ποσά σε χιλ. €)
Προορισμός κεφαλαίων

2016

Σύνολο

2017

Για την Έρευνα και Ανάπτυξη νέων
καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών

1.500

500

2.000

Για την επέκταση των δραστηριοτήτων
της σε νέες κατηγορίες προϊόντων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό

500

500

1.000

Για την αύξηση της ρευστότητας της
Εταιρείας
μέσω
ενίσχυσης
του
κεφαλαίου κίνησης

1.000

-

1.000

Σύνολο

3.000

1.000

4.000

(1)

: Σύμφωνα με τα πραγματοποιηθέντα έσοδα της έκδοσης.

.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, θα αφορά :
1. Ποσό ύψους € 2.000 χιλ., για την Έρευνα και Ανάπτυξη νέων καινοτόμων
προϊόντων και τεχνολογιών. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει μέρος των
αντληθέντων κεφαλαίων για να υλοποιήσει την επενδυτική της πολιτική με
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της καθώς και τη διεύρυνσή
τους με την παραγωγή νέων προϊόντων στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας,
των Tablets, των Smart TVs καθώς και νέων προϊόντων, μέσω των οποίων
θα κερδίζονται διαρκώς μερίδια στις αγορές.
2. Ποσό ύψους € 1.000 χιλ. για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας
στις αγορές που δραστηριοποιείται μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης
υφισταμένων δραστηριοτήτων, για την ενδεχόμενη επέκταση της Εταιρείας σε
νέες κατηγορίες προϊόντων ή/και για την επέκταση των δραστηριοτήτων της
στο εξωτερικό.
3. Το υπόλοιπο ποσό € 1.000 χιλ. για την αύξηση της ρευστότητας της Εταιρείας
μέσω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών
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της Εταιρείας που θα προκύψουν από την διεύρυνση των δραστηριοτήτων
της.

Μέχρι τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα
τοποθετούνται σε καταθετικά προϊόντα και λοιπές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις
χαμηλού κινδύνου.
Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ως ανωτέρω θα προσδιοριστεί, από την
Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οικονομικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη
τις εξελίξεις τόσο στις δραστηριότητες και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας,
όσο και στα νέα δεδομένα που ενδέχεται να δημιουργηθούν.
Επίσης, η Εταιρεία δεσμεύεται με την ολοκλήρωση της χρήσης των αντληθέντων
κεφαλαίων να ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό και το Χρηματιστήριο
Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Εκδότρια, θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που
σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από τα Εταιρικά Ομόλογα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη ολοκλήρωση της διάθεσης των
αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Εταιρείας καθώς επίσης και του Ημερήσιου Δελτίου
Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των
αντληθησομένων κεφαλαίων καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία
θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους ομολογιούχους και το Χρηματιστήριο
Αθηνών, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα έξοδα έκδοσης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό ύψους € 80 χιλ. περίπου και θα
καλυφθούν πλήρως από την Εταιρεία.
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15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ

15.1 Γενικά στοιχεία της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου
Σύμφωνα με την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας της 24.02.2015, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 13 του
Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει ελευθέρως για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που
σύμφωνα με το νόμο απαιτούν απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
Σε συνέχεια του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση
του στις 09.03.2016, δυνάμει αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του
Καταστατικού της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία
κοινού ομολογιακού δανείου που διαιρείται σε κοινά εταιρικά ομόλογα μέχρι ποσού
Ευρώ 4.990.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920.
Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισε την έκδοση έως 499 κοινά ονομαστικά άυλα Εταιρικά
Ομόλογα, ονομαστικής αξίας € 10.000 και με τιμή έκδοσης το 100% της ονομαστικής
αξίας, ήτοι € 10.000 το καθένα. Το Εταιρικό Ομόλογο θα έχει διάρκεια τέσσερα (4)
έτη, με δικαίωμα παράτασης από την Εταιρεία κατά ένα (1) έτος, ετήσιο σταθερό
επιτόκιο 5,30% και περίοδο εκτοκισμού κάθε τρείς (3) μήνες.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η
διάθεση των νέων Εταιρικών Ομολόγων της Εταιρείας έγινε με Ιδιωτική Τοποθέτηση
η οποία απευθύνθηκε σε λιγότερα από εκατό πενήντα (150) φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, τα οποία δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση και
διάθεση των Εταιρικών Ομολόγων μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης πραγματοποιήθηκε
με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις του ν. 3401/2005, όπως εκάστοτε ισχύει.
Με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
αποφασίσθηκε η ένταξη προς διαπραγμάτευση των Εταιρικών Ομολόγων στην
Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη μορφή
Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3606/2007.
Η Περίοδος Κάλυψης του Εταιρικού Ομολόγου διήρκησε από 18.04.2016 έως και
08.07.2016. Κατά την διάρκεια της Περιόδου Κάλυψης διατέθηκαν με Ιδιωτική
Τοποθέτηση Εταιρικά Ομόλογα συνολικού ποσού ύψους 4.000.000 Ευρώ με την
διάθεση τετρακοσίων (400) κοινών ονομαστικών άυλων Εταιρικών Ομολόγων,
ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ το καθένα, σύμφωνα με την από 24.02.2015
απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας, την
09.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 11.07.2016, πιστοποιήθηκε η
καταβολή του ποσού της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου, ήτοι ποσό 4.000.000
Ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων (400) κοινών ονομαστικών άυλων Εταιρικών
Ομολόγων, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ το καθένα.
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Η Εταιρεία δεν δικαιούται να προπληρώσει την ονομαστική αξία των Εταιρικών
Ομολόγων ολικά ή μερικά πριν την Ημερομηνία Λήξης.
Οι Ομολογιούχοι δεν δικαιούνται να ζητήσουν την προπληρωμή της ονομαστικής
αξίας των Εταιρικών Ομολόγων ολικά ή μερικά πριν την Ημερομηνία Λήξης.
Η Εκδότρια δύναται να αποκτά μέσω της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ίδια
Εταιρικά Ομόλογα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επισημαίνεται ότι, δεν προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους
μετόχους της Εταιρείας καθώς επίσης και ότι τα Εταιρικά Ομόλογα δεν είναι
μετατρέψιμα σε μετοχές έκδοσης της Εταιρείας.

15.2 Όροι του Εταιρικού Ομολόγου

Εκδότης

Η εταιρεία με την επωνυμία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «MLS
MULTIMEDIA A.E.».

Είδος Εταιρικού
Ομολόγου
Ύψος Εταιρικού
Ομολόγου

Κοινό Εταιρικό Ομόλογο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές
του Εκδότη.

Νόμισμα

Ευρώ.

Τύπος και Μορφή
Εταιρικών Ομολόγων

Κοινά
ονομαστικά
άυλα
Εταιρικά
Ομόλογα
διαπραγματεύσιμα στην Εναλλακτική Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη
μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης
(Π.Μ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3606/2007.

Αριθμός Εταιρικών
Ομολόγων
Ονομαστική Αξία
Εταιρικών Ομολόγων
Τιμή Έκδοσης
Εταιρικών Ομολόγων

Ποσό 4.000.000 Ευρώ.

400 Εταιρικά Ομόλογα.
Ποσό 10.000 Ευρώ.
Το 100% της ονομαστικής αξίας, ήτοι 10.000 Ευρώ.
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Τα Εταιρικά Ομόλογα καλύφθηκαν, με καταβολή
μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της Εκδότριας,
στο διάστημα από 18.04.2016 έως και 08.07.2016.
Ως αρχική Περίοδος Κάλυψης προβλέπονταν το
χρονικό διάστημα από 18.04.2016 έως και
13.05.2016.
Σύμφωνα με την από 13.05.2016 1η Πρόσθετη Πράξη
του από 14.04.2016 Προγράμματος Έκδοσης
Εταιρικών Ομολόγων, η Εταιρεία και η BETA
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. συμφώνησαν όπως
η Περίοδος Κάλυψης παραταθεί έως και την
30.06.2016.
Περίοδος Συνολικής
Κάλυψης και Καταβολής

Στην συνέχεια και σύμφωνα με την από 30.06.2016 2η
Πρόσθετη Πράξη του από 14.04.2016 Προγράμματος
Έκδοσης Εταιρικών Ομολόγων, παρατάθηκε η
Περίοδος Κάλυψης έως και την 08.07.2016.
Λόγω της μερικής κάλυψης της έκδοσης, η εκδότρια
Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Εταιρικών
Ομολόγων ύψους ίσου με το ποσό που καλύφθηκε,
έως την εκπνοή της Περιόδου Κάλυψης, όπως
προβλέπεται από το σχετικό Πρόγραμμα Έκδοσης
Εταιρικών Ομολόγων.
Η εκδότρια Εταιρεία γνωστοποίησε στο επενδυτικό
κοινό το ποσοστό κάλυψης της έκδοσης με σχετική
ανακοίνωση της στην επίσημη ιστοσελίδα της και στο
Χ.Α. μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 09.03.2016,
δυνάμει αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2
του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφάσισε ότι τα
Εταιρικά
Ομόλογα
θα
ενταχθούν
προς
διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη
μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3606/2007.
Η εκδότρια Εταιρεία δεν θα επιδιώξει την εισαγωγή
των Εταιρικών Ομολόγων σε άλλες αγορές του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα είναι ο τίτλος
του ενός (1) ακέραιου Εταιρικού Ομολόγου.
Εισαγωγή Εταιρικών
Ομολόγων στο Χ.Α.

Η τήρηση του αρχείου των άυλων Εταιρικών
Ομολόγων και η εκκαθάριση των συναλλαγών επί των
Εταιρικών
Ομολόγων,
καθόσον
χρόνο
θα
διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
θα διενεργείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. μέσω του Συστήματος
Άϋλων Τίτλων (στο εξής το «Σ.Α.Τ.») σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Σ.Α.T., τον Κανονισμό Εκκαθάρισης
Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και τους Κανόνες
Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., ως
εκάστοτε ισχύουν.
Για όσο χρόνο τα Εταιρικά Ομόλογα θα
διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να διατηρούν Μερίδα
Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ..

Κωδικός ISIN

GRC422116743.

Διάρκεια Εταιρικού
Ομολόγου

Τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα παράτασης.
Η ημερομηνία 11.07.2016.

Ημερομηνία Έκδοσης

Ημερομηνία Λήξης

Η ημερομηνία η οποία καθορίστηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφαση του δυνάμει της οποίας
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της έκδοσης
των Εταιρικών Ομολόγων και καταρτίσθηκε το Αρχείο
Κατανομής και Αναλυτική Μηχανογραφική Κατάσταση
των Ομολογιούχων.
Η εν λόγω ημερομηνία («Ημερομηνία Έκδοσης») δεν
δύναται να απέχει τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
από την λήξη της Περιόδου Κάλυψης.
Η τέταρτη (4η) ετήσια επέτειος της Ημερομηνίας
Έκδοσης.
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Η Εκδότρια δύναται να υποβάλει δήλωση για την
παράταση της Ημερομηνίας Λήξης για ένα (1)
επιπλέον έτος και στην περίπτωση αυτή ως
«Ημερομηνία Λήξης» θα νοείται η νέα αυτή
ημερομηνία.
Παράταση της
Ημερομηνίας Λήξης

Η δήλωση θα υποβάλλεται στον Εκπρόσωπο, τρεις
(3) μήνες πριν από την Ημερομηνία Λήξης και θα
γνωστοποιείται στους Ομολογιούχους αμελλητί και με
σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της
Εκδότριας και στο Χ.Α. μέσω του συστήματος
«ΕΡΜΗΣ».
Η Ημερομηνία Λήξης.

Ημερομηνία
Αποπληρωμής

Επιτόκιο (%)
(Coupon Rate)

Μεταβίβαση

Η αποπληρωμή της ονομαστικής αξίας των Εταιρικών
Ομολόγων θα γίνει την τέταρτη επέτειο της
Ημερομηνίας Έκδοσης («Ημερομηνία Λήξης»), οπότε
και η Εκδότρια θα καταβάλλει στο λογαριασμό του
Εκπροσώπου του άρθρου 4§7 του ν.3156/2003, το
100/100 της ονομαστικής αξίας κάθε Εταιρικού
Ομολόγου προκειμένου τα αντίστοιχα ποσά να
πιστωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
στους Λογαριασμούς Χειριστών Σ.Α.Τ ή στους
Ειδικούς
Λογαριασμούς
στους
οποίους
οι
Ομολογιούχοι τηρούσαν τα Εταιρικά Ομόλογά τους
κατά περίπτωση.
Στη λήξη κάθε Περιόδου Καταβολής Κουπονιού η
Εκδότρια θα καταβάλει σε κάθε Ομολογιούχο κουπόνι
επί της ονομαστικής αξίας των Εταιρικών Ομολόγων
υπολογιζόμενο βάσει ετήσιου σταθερού επιτοκίου
ανερχόμενο σε ποσοστό πέντε κόμμα τριάντα τοις
εκατό (5,30%) ετησίως («Coupon Rate»).
Το κουπόνι για κάθε Περίοδο Καταβολής Κουπονιού
καταβάλλεται δεδουλευμένο και υπολογίζεται με βάση
τον πραγματικό αριθμό των ημερών που έχουν
διανυθεί στην αντίστοιχη περίοδο και βάσει έτους 360
ημερών.
Τα Εταιρικά Ομόλογα, μεταβιβάζονται ελεύθερα και
είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
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Κάθε ένα από τα παρακάτω γεγονότα ή περιστάσεις
αποτελεί «Γεγονός Καταγγελίας»:
1) Υπερημερία: Η Εκδότρια δεν καταβάλλει
εμπροθέσμως, προσηκόντως και ολοσχερώς
οποιοδήποτε ποσό που είναι πληρωτέο κατά τους
όρους του παρόντος Προγράμματος.
2) Παραβίαση δεσμεύσεων: Η Εκδότρια παραβιάσει
οποιαδήποτε από τις ουσιώδεις υποχρεώσεις της
και η παραβίαση αυτή, εφόσον είναι δεκτική
θεραπείας δεν θεραπευτεί, εντός ενός (1) μηνός
από
τη
σχετική
έγγραφη
όχληση
του
Εκπροσώπου.
3) Λύση και Εκκαθάριση: Η Εκδότρια λάβει απόφαση
για λύση και θέση αυτής σε εκκαθάριση.

Καταγγελία

4) Διαδικασία
Αφερεγγυότητας:
Η
Εκδότρια
τελεσιδίκως κηρυχθεί σε πτώχευση ή υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
συνδιαλλαγής
του
ν.3588/2007
όπως
τροποποιήθηκε με το άρθ. 12 του ν. 4013/11 και τα
άρθρα 2 και 4 του ν. 4336/2015.
Σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε Γεγονότος
Καταγγελίας, ο Εκπρόσωπος θα καταγγέλλει το
Πρόγραμμα και θα κηρύξει
ληξιπρόθεσμο και
απαιτητό το κεφάλαιο και το δεδουλευμένο κουπόνι
των Εταιρικών Ομολόγων, εφόσον το αποφασίσει η
Συνέλευση των Ομολογιούχων.
Σε περίπτωση καταγγελίας, ως ανωτέρω, θα
καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και το
δεδουλευμένο κουπόνι, μέχρι και την μέρα που το
Πρόγραμμα κατέστη ληξιπρόθεσμο.
Μετά την τυχόν καταγγελία του Προγράμματος
σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, εφόσον ο
Εκπρόσωπος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του,
τα δικαιώματα των Ομολογιούχων σε σχέση με τις
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους κατά της Εκδότριας
εξακολουθούν να ασκούνται για λογαριασμό των
Ομολογιούχων από τον Εκπρόσωπο.

Πιστοληπτική
διαβάθμιση Εταιρείας
Ημερομηνία
πιστοληπτικής
διαβάθμισης
Βαθμός πιστοληπτικής
διαβάθμισης
Περίοδοι αναθεώρησης
πιστοληπτικής
διαβάθμισης

Από την εταιρεία ICAP Α.Ε.
24 Μαρτίου 2016
Credit Rating Β
Ετήσια
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Διάθεση Εταιρικών Ομολόγων
Δικαίωμα προτίμησης
στην έκδοση από τους Δεν υπήρχε.
υφιστάμενους μετόχους
Με Ιδιωτική Τοποθέτηση η οποία απευθύνθηκε σε
λιγότερα από εκατό πενήντα (150) φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, τα οποία δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές.
Κατηγορία Επενδυτών
στους οποίους
απευθύνεται η Έκδοση

Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση και διάθεση των
Εταιρικών Ομολόγων μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης
πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλιστεί ότι εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από
τις εξαιρέσεις του ν. 3401/2005, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής απέκτησε την ιδιότητα
του Ομολογιούχου εφόσον εντός της Περιόδου
Κάλυψης:

Διαδικασία υποβολής
δεσμευτικής
προσφοράς από τους
Επενδυτές

α) υπέγραψε και παρέδωσε στην Εκδότρια και στον
Εκπρόσωπο σχετική επιστολή δέσμευσης, δυνάμει της
οποίας αναλάμβανε την υποχρέωση να αποκτήσει
συγκεκριμένο αριθμό Εταιρικών Ομολόγων και να
καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των
Εταιρικών Ομολόγων, και
β) κατέβαλλε το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό
λογαριασμό που τηρεί η Εκδότρια.

Κατανομή Εταιρικών
Ομολόγων στους
Επενδυτές που
υπέβαλλαν δεσμευτική
προσφορά

Η κατανομή των Εταιρικών Ομολόγων έγινε σύμφωνα
με τον αριθμό των Εταιρικών Ομολόγων που
αναλάμβανε την υποχρέωση να αποκτήσει κάθε
επενδυτής και την αντίστοιχη καταβολή της αξίας
αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Διάθεση Αδιάθετων
Εταιρικών Ομολόγων

Λόγω της μερικής κάλυψης της έκδοσης, η εκδότρια
Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Εταιρικών
Ομολόγων ύψους ίσου με το ποσό που καλύφθηκε,
έως την εκπνοή της Περιόδου Κάλυψης, όπως
προβλέπεται από το σχετικό Πρόγραμμα Έκδοσης
Εταιρικών Ομολόγων.
Τα Εταιρικά Ομόλογα είναι ονομαστικά και άυλα.
Έναντι της Εκδότριας ως ο αποκλειστικός κύριος του
Εταιρικού Ομολόγου («Ομολογιούχος») θα θεωρείται:

Δικαιούχοι – Κυριότητα
Εταιρικών Ομολόγων

α) από την Ημερομηνία Έκδοσης μέχρι την ένταξη των
Εταιρικών Ομολόγων στην Εναλλακτική Αγορά του
ΧΑ, κάθε πρόσωπο που κάλυψε Εταιρικά Ομόλογα
καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό σύμφωνα με το
παρόν Πρόγραμμα και την Επιστολή Δέσμευσης,
β) μετά την ένταξη των Εταιρικών Ομολόγων προς
διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ο
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εγγεγραμμένος στο μητρώο ομολογιούχων στο οποίο
εγγράφονται όλοι οι κύριοι των Εταιρικών Ομολόγων
σύμφωνα με τα στοιχεία του Σ.Α.Τ που τηρούνται στην
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε..
Το παρόν Πρόγραμμα, ως εκάστοτε ισχύει, δεσμεύει
τους Ομολογιούχους και κάθε καθολικό ή ειδικό
διάδοχό τους.

Καταβολές προς τους Ομολογιούχους

Υπόσχεση πληρωμής

Η Εκδότρια υπόσχεται να αποπληρώσει την
ονομαστική αξία των Εταιρικών Ομολόγων και το
κουπόνι, την ημέρα που η σχετική οφειλή καθίσταται
πληρωτέα σε άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια στο νόμισμα
του Προγράμματος Έκδοσης Εταιρικών Ομολόγων
(ΕΥΡΩ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτό.
Το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Έκδοσης
μέχρι και την Ημερομηνία Λήξης διαιρείται σε
διαδοχικές περιόδους στη λήξη κάθε μίας εκ των
οποίων, η Εκδότρια θα καταβάλει σε κάθε
Ομολογιούχο το κουπόνι σύμφωνα με τον σχετικό όρο
του
Προγράμματος
(«Περίοδος
Καταβολής
Κουπονιού»).
Κάθε Περίοδος Καταβολής Κουπονιού θα έχει διάρκεια
τριών (3) μηνών.

Περίοδοι εκτοκισμού –
Καταβολές

Η πρώτη Περίοδος Καταβολής Κουπονιού για κάθε
Εταιρικό Ομόλογο άρχεται την Ημερομηνία Έκδοσης
και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του τρίτου μήνα από
την Ημερομηνία Έκδοσης και η κάθε επόμενη
Περίοδος Καταβολής Κουπονιού θα αρχίζει κατά την
ημερομηνία η οποία συμπίπτει με την τελευταία ημέρα
της αμέσως προηγούμενης Περιόδου Καταβολής
Κουπονιού. Αν η τελευταία μέρα μιας Περιόδου
Καταβολής Κουπονιού, η οποία αποτελεί και την
ημέρα καταβολής του κουπονιού, συμπίπτει με μη
Εργάσιμη Ημέρα (όπως ορίζονται στον σχετικό Όρο
του Προγράμματος) τότε, η συγκεκριμένη Περίοδος
Καταβολής Κουπονιού θα λήγει την επόμενη
Εργάσιμη Ημέρα του ιδίου ημερολογιακού μήνα (αν
υπάρχει), ή την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα (αν
δεν υπάρχει επόμενη στον ίδιο ημερολογιακό μήνα).
Στη λήξη κάθε Περιόδου Καταβολής Κουπονιού η
Εκδότρια θα καταβάλει σε κάθε Ομολογιούχο κουπόνι
επί της ονομαστικής αξίας των Εταιρικών Ομολόγων
υπολογιζόμενο βάσει ετήσιου σταθερού επιτοκίου
ανερχόμενο σε ποσοστό πέντε κόμμα τριάντα τοις
εκατό (5,30%) ετησίως («Coupon Rate»).
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Το κουπόνι για κάθε Περίοδο Καταβολής Κουπονιού
καταβάλλεται δεδουλευμένο και υπολογίζεται με βάση
τον πραγματικό αριθμό των ημερών που έχουν
διανυθεί στην αντίστοιχη περίοδο και βάσει έτους 360
ημερών.

Περίοδοι εκτοκισμού Καταβολές

Ο υπολογισμός του κουπονιού για κάθε Περίοδο
Καταβολής Κουπονιού
θα γίνεται από τον
Εκπρόσωπο ο οποίος θα ειδοποιεί σχετικά την
Εκδότρια και την Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον τρεις (3)
Εργάσιμες Ημέρες πριν από τη λήξη κάθε Περιόδου
Καταβολής Κουπονιού.
Η καταβολή του κουπονιού από την Εκδότρια θα
γίνεται στο λογαριασμό του Εκπροσώπου του άρθρου
4§7 του ν.3156/2003, προκειμένου τα αντίστοιχα ποσά
να πιστωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
στους Λογαριασμούς Χειριστών Σ.Α.Τ ή στους
Ειδικούς
Λογαριασμούς
στους
οποίους
οι
Ομολογιούχοι τηρούν τα Εταιρικά Ομόλογά τους κατά
περίπτωση.
Ο φόρος που αναλογεί στο κουπόνι θα παρακρατείται
και θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τόκος Υπερημερίας

Η Εκδότρια, σε περίπτωση που καθυστερήσει την
πληρωμή οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης οφειλής της
από το Πρόγραμμα ή/και τα Εταιρικά Ομόλογα
υποχρεούται
(ανεξάρτητα
από
το
δικαίωμα
καταγγελίας του Προγράμματος Έκδοσης Εταιρικών
Ομολόγων) να καταβάλει από την πρώτη ημέρα της
καθυστέρησης και χωρίς ανάγκη όχλησης, τόκο
υπερημερίας, υπολογιζόμενο στο καθυστερούμενο
ποσό με επιτόκιο ίσο με το Coupon Rate
προσαυξημένο κατά 2,5% υπολογιζόμενο βάσει έτους
360 ημερών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το
εκάστοτε ισχύον στην Ελλάδα ανώτατο εξωτραπεζικό
επιτόκιο υπερημερίας.
Πλέον των τόκων υπερημερίας, η Εκδότρια οφείλει και
τόκους επ’ αυτών οι οποίοι προστίθενται στο κεφάλαιο
ανά έτος ή άλλως πώς, καθ’ όλη την έκταση που ο
νόμος επιτρέπει, ακόμα και σε περίπτωση που το
Πρόγραμμα
Έκδοσης
Εταιρικών
Ομολόγων
καταγγελθεί.
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Όλες
οι
καταβολές
(συμπεριλαμβανομένων
καταβολών κεφαλαίου και του κουπονιού των
Εταιρικών Ομολόγων στους Ομολογιούχους) θα
γίνονται προς τους Ομολογιούχους αποκλειστικά
μέσω του Εκπροσώπου και της Ε.Χ.Α.Ε, ο οποίος (ο
Εκπρόσωπος) μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του
θα ενεργεί και ως αποκλειστικός πληρεξούσιος
καταβολών καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης
Εκπροσώπησης, όπως ορίζεται στον σχετικό όρο του
Προγράμματος.

Καταβολές

Ειδικότερα, ο Εκπρόσωπος θα εισπράττει τα
οφειλόμενα από την Εκδότρια ποσά στο λογαριασμό
του άρθρου 4§7 του ν.3156/2003, σύμφωνα και θα τα
αποδίδει στην Ε.Χ.Α.Ε. προς πίστωση των
αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς που οι
Ομολογιούχοι τηρούν τα Εταιρικά Ομόλογα τους
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσίας
(Λογαριασμό Χειριστή ή Ειδικό Λογαριασμό).
Καταβολές της Εκδότριας προς τους Ομολογιούχους
θα διενεργούνται μόνο σε ημέρες κατά τις οποίες
λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα και παράλληλα
λειτουργεί το σύστημα TARGET2 (Trans European
Automated Real Time Gross Settlement Express
Transfer System) («Εργάσιμη Ημέρα»).

Πρόωρη Αποπληρωμή
των Εταιρικών
Ομολόγων
(Call option)
Πρόωρη εξόφληση
των Εταιρικών
Ομολόγων

Η Εκδότρια δεν δικαιούται να προπληρώσει την
ονομαστική αξία των Εταιρικών Ομολόγων ολικά ή
μερικά πριν την Ημερομηνία Λήξης.

Οι Ομολογιούχοι δεν δικαιούνται να ζητήσουν την
προπληρωμή της ονομαστικής αξίας των Εταιρικών
Ομολόγων ολικά ή μερικά πριν την Ημερομηνία Λήξης.

(Put option)
Απόκτηση ίδιων
Εταιρικών Ομολόγων

Η Εκδότρια δύναται να αποκτά μέσω της αγοράς του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ίδια Εταιρικά Ομόλογα
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εξασφαλίσεις

Δεν προβλέπεται η παροχή εξασφαλίσεων υπέρ των
Ομολογιούχων.
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Λοιποί Όροι
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η
Εκδότρια θα βαρύνεται και θα καταβάλλει όλα τα
έξοδα και επίσης κάθε φόρο, τέλη ή εισφορά
(συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς του Ν.
128/1975, εφόσον επιβληθεί), περιλαμβανομένων των
εξόδων στα οποία προβαίνει ο Εκπρόσωπος κατά την
ενάσκηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του
σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος και τη
Σύμβαση Εκπροσώπησης, ως εκάστοτε ισχύουν και
όλα αυτά που θα προκύψουν ή θα κατασταθούν
αναγκαία για την έκδοση, σύναψη, διάθεση ή
εξόφληση των Εταιρικών Ομολόγων.

Φόροι, Τέλη, Εισφορές,
Επιβαρύνσεις, Έξοδα,
Παρακράτηση Φόρου

Ο παραπάνω όρος δεν θα εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις φόρου που επιβάλλεται από την
Ελληνική Νομοθεσία επί του εισοδήματος από τόκους
ομολογιών σε Ομολογιούχους που είναι φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδος, ο οποίος θα βαρύνει τον
Ομολογιούχο και θα παρακρατείται και θα αποδίδεται
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική
νομοθεσία.
Σύμφωνα με την ισχύουσα κατά το χρόνο λήψης των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την
έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου νομοθεσία,
επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους που
αποκτώνται από το Εταιρικό Ομόλογο από μόνιμους
κατοίκους Ελλάδος (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
υπολογιζόμενος με συντελεστή 15,0%, ο οποίος θα
παρακρατείται και θα αποδίδεται στο Δημόσιο
σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
Νομοθεσίας και των εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμών.
Μέχρι την Ημερομηνία Λήξης η Εκδότρια αναλαμβάνει
έναντι του Εκπροσώπου και των Ομολογιούχων τις
ακόλουθες υποχρεώσεις:
Συμμόρφωση με Νομοθεσία:
Θα διεξάγει τη
δραστηριότητά της σε συμμόρφωση με την κείμενη
νομοθεσία.

Δεσμεύσεις
Εκδότριας

Οικονομικές Καταστάσεις: Θα δημοσιεύει τις ετήσιες
της και τις ενδιάμεσες οικονομικές της καταστάσεις εντός
των προθεσμιών και με το περιεχόμενο που
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Υποχρεώσεις Ενημέρωσης: Θα συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις ενημέρωσης προς τους Ομολογιούχους
που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Ένταξη Εταιρικών Ομολόγων στην Εναλλακτική
Αγορά του Χ.Α.: Θα ολοκληρώσει τη διαδικασία
ένταξης των Εταιρικών Ομολόγων στην Εναλλακτική
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Αγορά του Χ.Α. αμελλητί μετά την Ημερομηνία
Έκδοσης, σε συμφωνία με τους Κανόνες της
Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα Εταιρικά
Ομόλογα δεν ενταχθούν προς διαπραγμάτευση στην
Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η
Εκδότρια υποχρεούται να εκδώσει ενσώματες
ομολογίες, οπότε και θα λάβει χώρα τροποποίηση των
σχετικών όρων του παρόντος Προγράμματος.
Οι
απαιτήσεις
από
τα
Εταιρικά
Ομόλογα
αντιπροσωπεύουν
εγχειρόγραφες
και
χωρίς
εξασφάλιση απαιτήσεις κατά της Εκδότριας, οι οποίες
σε περίπτωση πτώχευσης της Εκδότριας ή
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κατατάσσονται
μετά τους δανειστές που κατέχουν γενικό ή ειδικό
προνόμιο και συμμέτρως (pari passu) με τις
απαιτήσεις λοιπών εγχειρογράφων δανειστών της
Εκδότριας.

Δικαιώματα
Ομολογιούχων

Τα Εταιρικά Ομόλογα δεν παρέχουν δικαιώματα ή
προνόμια
οποιασδήποτε
μορφής
στους
Ομολογιούχους πέραν των αναφερομένων στο
Πρόγραμμα.
Οι Ομολογιούχοι, προηγούνται σε κάθε περίπτωση
των μετόχων σε τυχόν εκκαθάριση της Εταιρείας.
Το Πρόγραμμα του Εταιρικού Ομολόγου, ως εκάστοτε
ισχύει, που περιέχει τους όρους, δεσμεύει τον
Ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό του.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την
οριστική εξόφληση οιασδήποτε απαίτησης απορρέει
από το Πρόγραμμα ως εκάστοτε ισχύει ή και τα
Εταιρικά
Ομόλογα,
ο
Εκπρόσωπος
των
Ομολογιούχων εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους
έναντι της Εκδότριας και των τρίτων και ενεργεί για την
προάσπιση των συμφερόντων τους σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3156/2003, τους όρους του
Προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύουν και τις
αποφάσεις της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων.
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Κατά τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος και έως
την πλήρη αποπληρωμή κάθε απαίτησης των
Ομολογιούχων και του Εκπροσώπου έναντι της
Εκδότριας που απορρέουν από το παρόν Πρόγραμμα,
ως εκάστοτε ισχύει, οι Ομολογιούχοι θα συγκροτούνται
υποχρεωτικά σε ομάδα σύμφωνα με το άρθρο 3 του
ν.3156/2003
και
θα
λαμβάνουν
αποφάσεις
ευρισκόμενοι
σε
συνέλευση
(η
«Συνέλευση
Ομολογιούχων»).
Για τη σύγκληση, λειτουργία και λήψη αποφάσεων της
Συνέλευσης Ομολογιούχων ισχύουν οι διατάξεις του
ν.3156/2003 και του Παρόντος Προγράμματος, χωρίς
να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.
Η Συνέλευση Ομολογιούχων συγκαλείται οποτεδήποτε
από τον Εκπρόσωπο, ή το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εκδότριας ή τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο
πτώχευσης της Εκδότριας.

Συνέλευση
Ομολογιούχων

Ο Εκπρόσωπος οφείλει να συγκαλέσει της Συνέλευση
των Ομολογιούχων εάν το ζητήσουν Ομολογιούχοι
που εκπροσωπούν το 5% του κατά το χρόνο της
υποβολής του αιτήματος ανεξόφλητης ονομαστικής
αξίας των Εταιρικών Ομολόγων.
Η Συνέλευση με τις αποφάσεις της δεσμεύει το σύνολο
των Ομολογιούχων, ακόμη κι αν αυτοί δε συμμετείχαν
ή δε συμφώνησαν με αυτές και είναι η μόνη αρμόδια
να αποφασίζει για:
α) την αντικατάσταση του Εκπροσώπου,
β) την τροποποίηση των όρων του Προγράμματος
οι οποίοι δεν είναι δυσμενέστεροι για τους
Ομολογιούχους σε σύγκριση με τους αρχικούς,
γ) λήψη απόφασης για την καταγγελία (ή την μη
καταγγελία) του Προγράμματος σε περίπτωση που
ανακύψει Γεγονός Καταγγελίας,
δ) όσα θέματα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ.6
στοιχ.γ του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύει και
ε) κάθε άλλο θέμα που αφορά στο Πρόγραμμα ή
προβλέπεται στο Πρόγραμμα ή στην εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη.
Κάθε Εταιρικό Ομόλογο παρέχει το δικαίωμα μίας (1)
ψήφου στη Συνέλευση Ομολογιούχων.
Στερούνται δικαιώματος ψήφου στην Συνέλευση των
Ομολογιούχων αλλά υπολογίζονται για το σχηματισμό
της απαρτίας:
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α)

Τα Εταιρικά Ομόλογα που ανήκουν σε
πρόσωπο
που
κατέχει
ποσοστό
που
αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 25% του
κεφαλαίου της Εκδότριας,

β) Τα Εταιρικά Ομόλογα της Εκδότριας που έχουν
αποκτηθεί από την ίδια αλλά δεν έχουν
ακυρωθεί.
Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στην
Γενική Συνέλευση από πρόσωπο που έχει κάποια από
τις ιδιότητες του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 ως
προς την Εκδότρια.

Συνέλευση
Ομολογιούχων

Με την επιφύλαξη του παρακάτω Όρου, η Συνέλευση
των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι
εκπροσωπούντες το 1/5 των ανεξόφλητων Εταιρικών
Ομολόγων. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της ως
άνω απαιτουμένης απαρτίας κατά την πρώτη
Συνέλευση των Ομολογιούχων, οι αποφάσεις δύνανται
να λαμβάνονται σε επαναληπτική Συνέλευση των
Ομολογιούχων, η οποία συνέρχεται εντός πέντε (5)
ημερών από την χρονολογία της αρχικής,
προσκαλούμενη προ δύο ημερών, ευρισκόμενη σε
απαρτία οιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό των
εκπροσωπούμενων
ανεξόφλητων
Εταιρικών
Ομολόγων. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος της ως άνω επαναληπτικής συνεδρίασης της
Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Με την επιφύλαξη
του παρακάτω Όρου, οι αποφάσεις της Συνέλευσης
των Ομολογιούχων λαμβάνονται κατ’ απόλυτη
πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ανεξόφλητων
Εταιρικών Ομολόγων.
Κατ’ εξαίρεση :
α) με την επιφύλαξη του παρακάτω Όρου, για την
τροποποίηση των Όρων του Προγράμματος (εκτός
εάν τα ανωτέρω πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
συμφωνίας πιστωτών ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή
άλλης παρόμοιας διαδικασίας οπότε και αρκεί
απόφαση της Συνέλευσης Ομολογιούχων με την
συνήθη απαρτία και πλειοψηφία)
β) για την αντικατάσταση του Εκπροσώπου,
γ) για την καταγγελία του Προγράμματος,
η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι
εκπροσωπούντες τα 2/3 των ανεξόφλητων Εταιρικών
Ομολόγων και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με
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πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων ανεξόφλητων
Εταιρικών Ομολόγων.

Συνέλευση
Ομολογιούχων

Για την τροποποίηση των Όρων του Προγράμματος, οι
οποίοι
δεν
είναι
δυσμενέστεροι
για
τους
Ομολογιούχους σε σύγκριση με τους αρχικούς δεν
απαιτείται
απόφαση
της
Συνέλευσης
των
Ομολογιούχων, ως ανωτέρω, σε περίπτωση που
συναινέσει ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, η
οποία συναίνεση θα γνωστοποιείται στην Εκδότρια και
στους
Ομολογιούχους
αμελλητί
με
σχετική
ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκδότριας
και στο Χ.Α. μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ», με
επιμέλεια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και
δαπάνες της Εκδότριας.
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων
γνωστοποιούνται από τον Εκπρόσωπο στην Εκδότρια
η οποία εν συνεχεία θα προβαίνει σε σχετική
ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της και στο Χ.Α.
μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».
Η Συνέλευση των Ομολογιούχων συνέρχεται στα
γραφεία της έδρας ή οποιοδήποτε υποκατάστημα του
Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή της Εκδότριας. Η
πρόσκληση της συνέλευσης των Ομολογιούχων
πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον το οίκημα, τη
χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και
ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι
Ομολογιούχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη
Συνέλευση των Ομολογιούχων και να ασκήσουν τα
δικαιώματα τους αυτοπροσώπως, δι’ αντιπροσώπου ή
ενδεχομένως και εξ’ αποστάσεως.

Τόπος & Διαδικασία
σύγκλησης Συνέλευσης
των Ομολογιούχων

Η πρόσκληση δημοσιεύεται με ευθύνη του
συγκαλούντος τη Συνέλευση και δαπάνες της
Εκδότριας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
οριζόμενη για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως με
δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκδότριας
και στο Χ.Α. μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».
Πρόσκληση
για
σύγκληση
Συνέλευσης
των
Ομολογιούχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά
την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται και κανείς από αυτούς δεν
αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη
αποφάσεων, χωρίς όμως να συνυπολογίζονται
Εταιρικά Ομόλογα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3156/2003.
Στη Συνέλευση των Ομολογιούχων δικαιούνται να
συμμετάσχουν όποιοι εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι
στα αρχεία του Σ.Α.Τ που τηρούνται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.. Η ιδιότητα
του Ομολογιούχου πρέπει να υφίσταται κατά την
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έναρξη της 4ης ημέρας πριν από την ημέρα της
συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και η
σχετική
έγγραφη
βεβαίωση
ή
ηλεκτρονική
πιστοποίηση
σχετικά
με
την
ιδιότητα
του
Ομολογιούχου πρέπει να περιέλθει στον Εκπρόσωπο
το αργότερο την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση
της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Εντός του ως
άνω διαστήματος οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να
προσκομίσουν στην Εκπρόσωπο και τα τυχόν
έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους.

Ρήτρες

Τα Εταιρικά Ομόλογα δεν παρέχουν δικαιώματα ή
πλεονεκτήματα
οποιασδήποτε
μορφής
στους
Ομολογιούχους πέραν των αναφερομένων στους
παρόντες Όρους, στο Πρόγραμμα του Εταιρικού
Ομολόγου, ως εκάστοτε ισχύουν, και στην εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία, ούτε καθορίζεται οποιαδήποτε
υποχρέωση ή προϋπόθεση, οικονομικής ή άλλης
μορφής, εκπληρωτέα από την Εκδότρια.
Θεωρείται κάθε ημέρα, κατά την οποία λειτουργούν οι
Τράπεζες στην Αθήνα και, παράλληλα, λειτουργεί το
σύστημα Target 2 (Trans European Automated Real
Time Gross Settlement Express Transfer System).

Εργάσιμη ημέρα

Παραγραφή

Εάν οποιαδήποτε ημερομηνία στην οποία η Εκδότρια
οφείλει να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό στον
Εκπρόσωπο ή στους Ομολογιούχους δεν είναι
Εργάσιμη Ημέρα θα εφαρμόζεται ο κανόνας του
σχετικού Όρου του Προγράμματος.
Οι αξιώσεις από το Πρόγραμμα ή και τα Εταιρικά
Ομόλογα παραγράφονται, για μεν την αποπληρωμή
του κεφαλαίου σε είκοσι (20) έτη, για δε την καταβολή
των τόκων σε πέντε (5) έτη.
Η παραγραφή αρχίζει την επομένη ημέρα αφότου η
σχετική απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη.
Οι παρόντες Όροι και το Πρόγραμμα του Εταιρικού
Ομολόγου, ως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύουν τους
Ομολογιούχους και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό
τους.

Γενικοί Όροι

Η ακυρότητα ενός εκ των Όρων του παρόντος
Προγράμματος Έκδοσης, ως εκάστοτε ισχύει δεν
επιδρά με κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων
όρων οι οποίοι παραμένουν έγκυροι και συνεχίζουν να
παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο δε άκυρος όρος
θεωρείται ότι αντικαθίσταται από διάταξη που από
νομικής και οικονομικής απόψεως βρίσκεται όσο το
δυνατόν πλησιέστερα σε ότι αποτελούσε ή θα
αποτελούσε πρόθεση των συμβαλλομένων μερών
σύμφωνα με το σκοπό του Προγράμματος.
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Σε καμία περίπτωση παράλειψη ή καθυστέρηση των
Ομολογιούχων ή του Εκπροσώπου να ασκήσουν τα
νόμιμα ή συμβατικά τους δικαιώματα δεν μπορεί να
ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.
Όπου στο Πρόγραμμα Έκδοσης προβλέπεται
δημοσίευση προς το σκοπό γνωστοποίησης ενός
γεγονότος, η δημοσίευση αυτή θα πραγματοποιείται
στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκδότριας και στο Χ.Α.
μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Έκδοσης
Εταιρικών Ομολόγων, αντίγραφα του Προγράμματος
Έκδοσης θα είναι στη διάθεση των Ομολογιούχων στα
γραφεία της Εκδότριας ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Τ.Κ. 555
35 Πυλαία Θεσσαλονίκης καθώς και στα γραφεία του
Εκπροσώπου BETA Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που βρίσκονται
στην διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 29, Αθήνα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Εταιρικό Ομόλογο διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο,
ιδίως δε από τις ρυθμίσεις του Ν. 3156/2003.

Αρμόδια δικαστήρια

Τα δικαστήρια της Αθήνας έχουν αποκλειστική
δικαιοδοσία για την επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα
σύμβαση καθώς και την τυχόν λήψη οποιουδήποτε
ασφαλιστικού μέτρου.

Εκπρόσωπος
Ομολογιούχων &
Πληρεξούσιος
καταβολών

ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Πληρεξούσιος
καταβολών
(ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Όλες
οι
καταβολές
(συμπεριλαμβανομένων
καταβολών κεφαλαίου και του κουπονιού των
Εταιρικών Ομολόγων στους Ομολογιούχους) θα
γίνονται προς τους Ομολογιούχους αποκλειστικά
μέσω του Εκπροσώπου και της Ε.Χ.Α.Ε, ο οποίος (ο
Εκπρόσωπος) μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του
θα ενεργεί και ως αποκλειστικός πληρεξούσιος
καταβολών καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης
Εκπροσώπησης, όπως ορίζεται στον σχετικό όρος του
Προγράμματος.
Ειδικότερα, ο Εκπρόσωπος θα εισπράττει τα
οφειλόμενα από την Εκδότρια ποσά στο λογαριασμό
του άρθρου 4§7 του ν.3156/2003, σύμφωνα και θα τα
αποδίδει στην Ε.Χ.Α.Ε. προς πίστωση των
αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς που οι
Ομολογιούχοι τηρούν τα Εταιρικά Ομόλογα τους
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσίας
(Λογαριασμό Χειριστή ή Ειδικό Λογαριασμό).
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Ποσά που περιέρχονται στον Εκπρόσωπο για
λογαριασμό των Ομολογιούχων έναντι του οφειλών
της Εκδότριας από τα Εταιρικά Ομόλογα, θα άγονται
προς ικανοποίηση υποχρεώσεων σύμφωνα με την
ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α) πρώτον, για την κάλυψη τυχόν οφειλομένων
αμοιβών προς τον Εκπρόσωπο δυνάμει της
Σύμβασης Εκπροσώπησης,
β) δεύτερον, προς κάλυψη δαπανών, εξόδων
αναγκαστικής εκτέλεσης και λοιπών δικαστικών
εξόδων που λαμβάνουν χώρα για την επιδίωξη της
είσπραξης των οφειλών που απορρέουν από τα
Εταιρικά Ομόλογα,

Πληρεξούσιος
καταβολών
(ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

γ) τρίτον, προς κάλυψη κάθε άλλου εξόδου που
οφείλεται στους Ομολογιούχους σύμφωνα με το
Πρόγραμμα με την εξής προτεραιότητα:
i.
για την κάλυψη οφειλομένων τόκων επί
τόκων,
ii.
για την κάλυψη οφειλομένων τόκων
υπερημερίας,
iii.
για την κάλυψη οφειλόμενων συμβατικών
τόκων,
iv.
για την αποπληρωμή της ανεξόφλητης
ονομαστικής
αξίας
(κεφαλαίου)
των
Εταιρικών Ομολόγων, και
v.
για την κάλυψη τυχόν άλλου οφειλόμενου
από το παρόν Πρόγραμμα ποσού.
Σε περίπτωση που τα κεφάλαια που θα κατατεθούν
από την Εκδότρια στον Εκπρόσωπο δεν είναι επαρκή
για την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων
απαιτήσεων των Ομολογιούχων, όπως αυτές
υπολογίζονται
βάσει
του
κεφαλαίου
του
Προγράμματος Έκδοσης Εταιρικού Ομολόγου, ο
Εκπρόσωπος θα τα κατανέμει αναλογικά (pro rata),
δηλαδή ανάλογα με την ονομαστική αξία κάθε τίτλου,
θεωρώντας ότι όλοι οι Ομολογιούχοι θα εμφανιστούν
για να εισπράξουν τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους.
Όλες
οι
καταβολές
της
Εκδότριας
έναντι
υποχρεώσεών της από τα Εταιρικά Ομόλογα δυνάμει
του Προγράμματος θα διενεργούνται για ποσό ίσο με
το ύψος της αντίστοιχης υποχρέωσης και η Εκδότρια
δεν θα δικαιούται να συμψηφίζει οποιαδήποτε οφειλή
της από τα Εταιρικά Ομόλογα με απαιτήσεις
(ληξιπρόθεσμες, μελλοντικές ή υπό αίρεση) που τυχόν
διατηρεί κατά οποιουδήποτε Ομολογιούχου ή
διαδόχου του.
Σε περίπτωση που κάποιος Ομολογιούχος εισπράξει
οποιοδήποτε ποσό από την Εκδότρια έναντι οφειλών
εκ των Εταιρικών Ομολόγων με άλλο τρόπο πλην της
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διαδικασίας
που
περιγράφεται
ανωτέρω,
ο
Ομολογιούχος θα υποχρεούται να αποδώσει αμελλητί
το ποσό αυτό στον Εκπρόσωπο προκειμένου να αχθεί
σύμφωνα με τη ανωτέρω διαδικασία.
Οι Ομολογιούχοι οργανώνονται σε ομάδα σύμφωνα με
το άρθρο 3 του ν. 3156/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την
οριστική εξόφληση οιασδήποτε απαίτησης απορρέει
από το Πρόγραμμα ως εκάστοτε ισχύει ή και τα
Εταιρικά Ομόλογα, ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους
Ομολογιούχους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων
και ενεργεί για την προάσπιση των συμφερόντων τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003, τους όρους
του Προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύει και τις
αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Ο
Εκπρόσωπος δεν έχει έναντι των Ομολογιούχων
άλλες υποχρεώσεις εκτός από εκείνες που
καθορίζονται ρητά στους Όρους του Προγράμματος
και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Εκπρόσωπος
Ομολογιούχων
(ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Ο Εκπρόσωπος τηρεί το μητρώο των Ομολογιούχων,
στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι κύριοι των Εταιρικών
Ομολόγων σύμφωνα με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που
τηρούνται
στην
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε..
Ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους
δικαστικώς και εξωδίκως. Ειδικώς:
1) Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η
εγγραφή του ονόματος του Ομολογιούχου,
εγγράφεται η επωνυμία του Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων με αναφορά ότι ενεργεί για
λογαριασμό του Ομολογιούχου στο πλαίσιο του
Προγράμματος και ο ακριβής προσδιορισμός του
Προγράμματος έκδοσης Εταιρικών Ομολόγων, με
την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην
καταχώρηση των Εταιρικών Ομολόγων στο Σ.Α.Τ.
2) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ασκεί, στο
όνομα του, με μνεία της ιδιότητας του και ότι
ενεργεί για λογαριασμό της ομάδας των
Ομολογιούχων, χωρίς να απαιτείται ειδική
εξουσιοδότηση
από
τη
Συνέλευση
των
Ομολογιούχων, τα κάθε είδους ένδικα μέσα και
βοηθήματα, τακτικά και έκτακτα, με τα οποία
σκοπείται η παροχή οριστικής ή προσωρινής
ένδικης προστασίας, τις κάθε είδους διαδικαστικές
πράξεις και ενέργειες κατά τη διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβανομένης και της
κατάσχεσης, της αναγγελίας και επαλήθευσης των
απαιτήσεων
των
ομολογιούχων
σε
πλειστηριασμούς, πτωχεύσεις, ειδικές ή δικαστικές
εκκαθαρίσεις και τις δίκες που αφορούν την
εκτέλεση ή την πτώχευση και κάθε άλλη διαδικασία
αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης, με την
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επιφύλαξη των πράξεων των Όρων 17.8.1 έως
17.8.4 του Προγράμματος για τις οποίες
αποκλειστικά αρμόδια είναι η Συνέλευση των
Ομολογιούχων.
3) Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα συγκαλεί και
θα συντονίζει την Συνέλευση των Ομολογιούχων.
4) Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα επιμελείται την
διενέργεια των δημοσιεύσεων και κοινοποιήσεων
που απαιτούνται σύμφωνα με τους Όρους του
παρόντος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα συνεργάζεται
με το διαχειριστή Σ.Α.Τ για την καταχώριση των
Εταιρικών Ομολόγων στους λογαριασμούς των
δικαιούχων τους και την παρακολούθηση των
μεταβολών στα πρόσωπά τους.
6) Ο Εκπρόσωπος θα προβαίνει σε όλες τα εγγραφές
στο Σ.Α.Τ.
7) Ο Εκπρόσωπος θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε
άλλες ενέργειες προβλέπονται στο παρόν
Πρόγραμμα Έκδοσης ή στον νόμο.

Εκπρόσωπος
Ομολογιούχων
(ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Πράξεις του Εκπροσώπου ακόμη και αν είναι καθ’
υπέρβαση της εξουσίας του δεσμεύουν τους
Ομολογιούχους και τους ειδικούς και καθολικούς
διαδόχους τους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων,
εκτός αν η Εκδότρια ή οι τρίτοι γνώριζαν την
υπέρβαση της εξουσίας.
Οι Ομολογιούχοι αναγνωρίζουν ως έγκυρες και
ισχυρές τις πράξεις στις οποίες θα προβεί ο
Εκπρόσωπος βασιζόμενος σε αποφάσεις της
Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
Ο Εκπρόσωπος ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων
για κάθε πταίσμα για παράβαση των υποχρεώσεών
του από το παρόν Πρόγραμμα, την Σύμβαση
Εκπροσώπησης ή τον νόμο.
Ο διορισμός και η αντικατάσταση του Εκπροσώπου
καθώς και οι ανακοινώσεις του προς τους
Ομολογιούχους
γνωστοποιούνται
στους
Ομολογιούχους αμελλητί και με σχετική ανακοίνωση
στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκδότριας και στο Χ.Α.
μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».
Ο Εκπρόσωπος για την ικανοποίηση ιδίων
απαιτήσεων του κατά της Εκδότριας, πλην των
αναφερομένων στην παρ. 16 του άρθρου 4 του ν.
3156/2003, δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού ή
κατάσχεσης ή επίσχεσης ή οποιοδήποτε προνόμιο επί
των κεφαλαίων και των κινητών αξιών που
κατατίθενται σε αυτόν από την Εκδότρια ή από
τρίτους, με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων της
Εκδότριας από το Πρόγραμμα ή και τα Εταιρικά
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Ομόλογα.
Η αμοιβή και τα πάσης φύσεως έξοδα του
Εκπροσώπου που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος
των Ομολογιούχων ικανοποιούνται με τις απαιτήσεις
της τρίτης σειράς των προνομίων του άρθρου 975 του
Κ.Πολ.Δ. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης που
επισπεύδεται από τον Εκπρόσωπο, η αμοιβή και τα
πάσης φύσεως έξοδα του Εκπροσώπου, που
πραγματοποιήθηκαν προς όφελος των Ομολογιούχων
από την πρώτη πράξη εκτελέσεως και μέχρι την
είσπραξη, λογίζονται ως έξοδα της εκτέλεσης κατά το
άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ.

Εκπρόσωπος
Ομολογιούχων
(ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Σε περίπτωση που η Εκδότρια καθυστερήσει να
καταβάλει στον Εκπρόσωπο τη συμφωνηθείσα στη
Σύμβαση Εκπροσώπησης αμοιβή του για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός από την
ημερομηνία που η εν λόγω αμοιβή κατέστη πληρωτέα,
ο Εκπρόσωπος δύναται να μην ασκεί προσωρινά τα
καθήκοντά του που απορρέουν από τη Σύμβαση
Εκπροσώπησης και το Πρόγραμμα για το χρονικό
διάστημα που άρχεται μετά την παρέλευση του ενός
(1) μηνός από την ημερομηνία που η εν λόγω αμοιβή
κατέστη πληρωτέα και μέχρι την καταβολή της από
την Εκδότρια.
Ο Εκπρόσωπος δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του
να παραιτηθεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
Ομολογιούχους και την Εκδότρια, οπότε η Συνέλευση
Ομολογιούχων συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα
(10) ημερών προκειμένου να διορίσει διάδοχο
Εκπρόσωπο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα
με τον σχετικό Όρο του Προγράμματος.
Σε περίπτωση που η Συνέλευση των Ομολογιούχων
δεν έχει διορίσει διάδοχο Εκπρόσωπο σύμφωνα με τα
ανωτέρω εντός είκοσι (20) ημερών από την παράδοση
της γνωστοποίησης παραίτησης, ο Εκπρόσωπος
(κατόπιν διαβούλευσης με την Εκδότρια) δικαιούται να
διορίσει αυτός διάδοχο Εκπρόσωπο (υπό τον όρο ότι
αυτός ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ν. 3156/2003 ως
προς τους εκπροσώπους).
Ο Εκπρόσωπος υποχρεούται να παραιτηθεί όταν
παύσει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4.2 του ν.
3156/2003 ή αντιληφθεί την επέλευση οποιαδήποτε
περίστασης σύγκρουσης σύμφωνα με το άρθρο 4.3
του ν. 3156/2003, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση
προς τους Ομολογιούχους και την Εκδότρια. Αν δεν
παραιτηθεί ή δεν αντικατασταθεί με απόφαση της
Συνέλευσης των Ομολογιούχων που λαμβάνεται
σύμφωνα με τον σχετικό Όρο του Προγράμματος,
αντικαθίσταται με απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου της έδρας της Εκδότριας που εκδίδεται
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κατά τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739
επ. Κ.Πολ.Δ.) μετά από αίτηση της Εκδότριας ή
οποιουδήποτε Ομολογιούχου.
Η Συνέλευση Ομολογιούχων επίσης δύναται να
αντικαταστήσει τον Εκπρόσωπο με απόφαση που
λαμβάνεται σύμφωνα με τον σχετικό Όρο του
Προγράμματος, ήτοι με απόφαση Συνέλευσης των
Ομολογιούχων η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι
εκπροσωπούντες τα 2/3 των ανεξόφλητων Εταιρικών
Ομολόγων και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων ανεξόφλητων
Εταιρικών Ομολόγων.
Η παραίτηση ή αντικατάσταση του Εκπροσώπου και ο
διορισμός του διαδόχου Εκπροσώπου παράγουν
αποτελέσματα μόνο όταν ο διάδοχος Εκπρόσωπος:
1) γνωστοποιήσει την αποδοχή του διορισμού του
προς την Εκδότρια και τους Ομολογιούχους, και
2) επιδώσει στην Εκδότρια γνωστοποίηση σύμφωνα
με το άρθρο 4 παρ.14 του ν. 3156/2003 και τον
σχετικό παρακάτω όρο.

Εκπρόσωπος
Ομολογιούχων
(ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Σε κάθε περίπτωση ακυρότητας διορισμού ή
έκπτωσης Εκπροσώπου ή ανάκλησης διορισμού του
ακολουθείται η διαδικασία αντικατάστασης με
απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα
με τον σχετικό Όρο του Προγράμματος.
Ο νέος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, συγχρόνως
με την ανάληψη των καθηκόντων του, με δήλωση του
που κοινοποιείται στην Εκδότρια, προσχωρεί στη
σύμβαση διορισμού του αρχικού Εκπροσώπου και
εφεξής αντικαθιστά τον προηγούμενο Εκπρόσωπο. Ο
αντικατασταθείς Εκπρόσωπος υποχρεούται αμελλητί
να αποδώσει στον αντικαταστάτη τα κατατεθειμένα για
λογαριασμό των Ομολογιούχων κεφάλαια και τις
κατατεθείσες κινητές αξίες και να του παραδώσει όλα
τα έγγραφα και βιβλία που αφορούν το Πρόγραμμα ή
και τα Εταιρικά Ομόλογα. Ως προς τις συναλλαγές που
αφορούν το Πρόγραμμα ή και τα Εταιρικά Ομόλογα,
δεν ισχύουν έναντι του αντικαταστάτη οι διατάξεις περί
τραπεζικού απορρήτου. Ο Εκπρόσωπος των
Ομολογιούχων, που αντικαταστάθηκε ευθύνεται έναντι
της Εκδότριας και των Ομολογιούχων για πράξεις ή
παραλείψεις του που έλαβαν χώρα μέχρι την
αντικατάσταση του από το νέο Εκπρόσωπο.
Ο απερχόμενος Εκπρόσωπος υποχρεούται να
παρέχει στο διάδοχο Εκπρόσωπο τα έγγραφα, τα
αρχεία και τη συνδρομή του σύμφωνα με το σχετικό
εύλογο αίτημα του διάδοχου Εκπροσώπου, ώστε να
επιτελέσει τις λειτουργίες του ως Εκπρόσωπος στο
πλαίσιο του Προγράμματος.
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Ομολογιούχων
(ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Ανακοίνωση
Αποτελεσμάτων
Έκδοσης
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Μετά την παύση των καθηκόντων του Εκπροσώπου
για οποιοδήποτε λόγο, κάθε Ομολογιούχος θα ασκεί
χωριστά και χωρίς ανάγκη οποιασδήποτε σύμπραξης
άλλων Ομολογιούχων τα σχετικά δικαιώματα και
αξιώσεις του κατά της Εκδότριας.
Σε επείγουσες περιπτώσεις και για να αποτραπεί
επικείμενος κίνδυνος, η προσωρινή αντικατάσταση
Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και ο προσωρινός
διορισμός νέου πραγματοποιείται με απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εκδότριας,
που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ.
του Κ.Πολ.Δ. μετά από αίτηση της Εκδότριας ή
οποιουδήποτε Ομολογιούχου.
Η Εκδότρια γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό το
ποσοστό κάλυψης της έκδοσης με σχετική
ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της και στο
Χ.Α. μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

Tablet

Φορητός υπολογιστής ταμπλέτα μικρού μεγέθους ο
οποίος έχει ενσωματωμένη οθόνη αφής προκειμένου
να υπάρχει διασύνδεση με το χρήστη και προσφέρει
μεταξύ άλλων λειτουργιών πρόσβαση στο διαδίκτυο με
σύνδεση ασύρματου δικτύου ή/και δικτύων κινητής
τηλεφωνίας.

Smartphones

Κινητά τηλέφωνα τα οποία εκτός από τις βασικές
λειτουργίες τηλεφωνίας και μηνυμάτων προσφέρουν
επιπλέον δυνατότητες όπως
πρόσβαση στο
διαδίκτυο, ψυχαγωγία , εγκατάσταση εφαρμογών κλπ
και λειτουργούν με ειδικό λειτουργικό σύστημα.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας MLS
MAIC (MLS Artificial το οποίο μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί φωνητικές
Intelligence Center)
εντολές προκειμένου να εκτελεί πληθώρα απλών και
σύνθετων λειτουργιών.

3G/4G

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τα οποία εκτός από
υπηρεσίες τηλεφωνίας προσφέρουν και γρήγορη
σύνδεση στο διαδίκτυο.

Software

Λογισμικό.

Hardware

Υλικό.

Firmware

Ο συνδυασμός του λογισμικού με το υλικό.

CD-ROM

Οπτικός δίσκος που χρησιμοποιείται για αποθήκευση
ψηφιακών δεδομένων ή για αποθήκευση ψηφιακού
ήχου.

MLS
Talk&Drive

Destinator Σύστημα πλοήγησης το οποίο χρησιμοποιεί
Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (GPS).

το

Android

Πολύ δημοφιλές λειτουργικό σύστημα (της εταιρείας
GOOGLE) για έξυπνες συσκευές.

Smart TV

Τηλεόραση
λειτουργίες
διαδίκτυο.

Cloud Computing

Αποκεντρωμένο μοντέλο το οποία βασίζεται στη μητοπική διαχείριση πόρων και δεδομένων.

η οποία ενσωματώνει εξελιγμένες
μεταξύ των οποίων σύνδεση στο
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Έξυπνη τηλεόραση της MLS η οποία χρησιμοποιεί
λειτουργικό σύστημα
Android και αξιοποιεί στο
έπακρο όλες τις δυνατότητες του.

Google

Δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Zapping

Εναλλαγή καναλιών.

Social Media

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

MLS
Common Ενιαίο περιβάλλον διεπαφής και διασύνδεσης μεταξύ
Environment (MCE)
έξυπνων συσκευών MLS.
GUI (Graphical
Interface)

User

Γραφικό περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη.

MLS iQBoard

Διαδραστικός ψηφιακός πίνακας ο οποίος εκτός από
τη δυνατότητα σημειώσεων με το ψηφιακό μελάνι
προσφέρει
και
δυνατότητα
αναπαραγωγής
πολυμέσων, εκτέλεσης εφαρμογών και διασύνδεσης
με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Internet of Things (IoT)

Το δίκτυο φυσικών αντικειμένων τα οποία διαθέτουν
τεχνολογίες και δυνατότητα σύνδεσης προκειμένου να
μπορούν να συλλέγουν και να ανταλλάσουν δεδομένα.

Internet
(IoS)

of

Το δίκτυο στο οποίο το σύνολο των υλικών και
Services λογισμικών δομών που απαιτούνται για την εκτέλεση
λογισμικού,
είναι
διαθέσιμο
ως
διαδικτυακή
τεχνολογία.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
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