
 

 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

 Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις  21 Ιουνίου 2006 πραγµατοποιήθηκε, η Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, µε την συµµετοχή 67,69% του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι 
οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) της χρήσεως 2005 µετά των Εκθέσεων του 
∆.Σ. και των Ελεγκτών. 

Επιπλέον πέραν των τυπικών θεµάτων επί των πεπραγµένων της χρήσεως 2005 (απαλλαγή 
µελών και ελεγκτών, εκλογή ελεγκτών, έγκριση αµοιβών) αποφασίσθηκαν  

1. Η διανοµή µερίσµατος 0,07 Ευρώ ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος της 
χρήσεως 2005 θα είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης 
του ΧΑ της Παρασκευής 23ης Ιουνίου 2006. Από την ∆ευτέρα 26 Ιουνίου 2006, οι 
µετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς 
το δικαίωµα λήψης µερίσµατος χρήσης 2005.  

Η καταβολή του µερίσµατος θα αρχίσει την Τρίτη 4 Ιουλίου 2006 και θα πραγµατοποιηθεί 
µέσω της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

2. H αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000,00 
µε κεφαλαιοποίηση: α) του συνόλου του αποθεµατικού «∆ιαφορές από 
αναπροσαρµογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων ν. 2065/1992», ποσού 
Ευρώ 668.954,26 και β) µέρους του αποθεµατικού «∆ιαφορά από αναπροσαρµογή 
αξίας παγίων α. 15 ν. 3229/2004» ποσού 906.045,74, που θα υλοποιηθεί µε 
αύξηση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας από Ευρώ 
0,45 σε Ευρώ 0,60. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρουσίασε τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά οικονοµικά µεγέθη της 
τρέχουσας χρήσης, όπως αυτά απεικονίζονται και στα αποτελέσµατα του Α Τριµήνου 
2006, και την διατήρηση των εντυπωσιακών ρυθµών ανάπτυξης που εµφάνισε η 
Εταιρεία κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης. 

Το πρώτο τρίµηνο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2006, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας 
σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 34,3% και ανήλθε σε 5,66 εκατ. ευρώ έναντι 4,21 εκατ. ευρώ 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε 1,48 εκατ. ευρώ έναντι 0,90 
εκατ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2005 σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 64,5%. Τα κέρδη 
µετά από φόρους διαµορφώθηκαν στο πρώτο τρίµηνο του 2006 σε 855 χιλιάδες ευρώ έναντι 420 
χιλιάδων ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 103,5%.  

Όσο αφορά τα οικονοµικά στοιχεία σε ενοποιηµένη βάση, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών 
ανήλθε σε 6,18 εκ. ευρώ, έναντι 4,56 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2005, 
σηµειώνοντας αύξηση 35,5%. Τα κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 1,50 εκ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση της τάξης 
του 96%, τα δε κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν στο 
πρώτο τρίµηνο του 2006 σε 845,79 χιλιάδες ευρώ, έναντι 322,5 χιλιάδες ευρώ της 
αντίστοιχης περιόδου του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 162,2%.  

Τέλος, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ενηµέρωσε τους µετόχους ότι σύµφωνα µε τα ως 
σήµερα δεδοµένα, οι ρυθµοί αύξησης των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας για το 
πρώτο εξάµηνο αναµένεται  να υπερβούν τους αντίστοιχους ρυθµούς αύξησης του Α 
τριµήνου του 2006.  

 


