
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤ’ ΑΡ. 99  επ. του Ν. 4548/2018 

  

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ  -ΑΝΩΝΤΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (εφεξισ «Εταιρεία») ανακοινϊνει ότι ςτθ 

ςυνεδρίαςθ τθσ 14.06.2019 το Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε τα εξισ: 

(α)να παράςχει τθ ςυναίνεςθ του για τθν αγορά από τθν 100% κυγατρικι εταιρεία 

«ΕΡΓΟΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑNΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

(εφεξισ «Θυγατρικι»), των μετοχϊν τθσ Θυγατρικισ, εκδόςεωσ τθσ Ναυτικισ Εταιρείασ 

ΛΕΒΑΝΣΕ ΦΕΡΡΙ V (εφεξισ «Ν.Ε. 1»),   

(β) να εγκρίνει τθν αποεπζνδυςθ από το κεφάλαιο τθσ Ν.Ε. 1, διαδικαςία που 

εμπεριζχει ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ κατά τα οριηόμενα ςτο ΔΛΠ 24 

δεδομζνου ότι μζτοχοι τθσ Ν.Ε. 1κα είναι οι  βαςικοί μζτοχοι τθσ Εταιρίασ και μζλθ 

Διοικθτικοφ υμβουλίου αυτισ κκ. Γεϊργιοσ Θεοδόςθσ – Μαλιοφρθσ και Ευςτράτιοσ 

Απζργθσ και ςυγκεκριμζνα αποφάςιςε να παράςχει τθν ειδικι άδεια που απαιτείται 

κατά το άρκρο 100 του Νόμου 4548/2018 για: 

(1) Σθν παραίτθςθ τθσ Εταιρίασ από το δικαίωμα προτίμθςθσ ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ 

κεφαλαίου ποςοφ 25.000 Ευρϊ που κα λάβει χϊρα ςτθ Ν.Ε. 1, υπζρ των κκ Γεωργίου 

Θεοδόςθ – Μαλιοφρθ και Ευςτράτιο Απζργθ και τθν υπερψιφιςθ από τθν Εταιρία τθσ 

ανωτζρω αφξθςθσ. υγκεκριμζνα θ αφξθςθ κα καλθφκεί κατά 20.000 Ευρϊ από τον 

Πρόεδρο του Δ τθσ Εταιρείασ κ. Γεϊργιο Θεοδόςθ – Μαλιοφρθ και κατά 5.000 Ευρϊ 

από τον Αντιπρόεδρο του Δ και Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Εταιρείασ κ. Ευςτράτιο 

Απζργθ 

 (2) Σθν υπερψιφιςθ από τθν Εταιρία επιλεκτικισ μείωςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 

Ν.Ε. 1 κατά ποςό 2.525.000 € με τθν ακφρωςθ των 25.250 μετοχϊν που κατζχει θ 

Εταιρία και τθν επιςτροφι ποςοφ 2.525.000€ ςτθν Εταιρία δεδομζνου ότι το 

αντάλλαγμα που κα λάβει θ Εταιρία για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθ Ν.Ε. 1 είναι εφλογο και 

δίκαιο.  

(γ) να παράςχει τθν ειδικι άδεια που απαιτείται κατ’ άρκρο 100 του Νόμου 4548/2018 

για τθ ςφναψθ από τθν Εταιρεία ςφμβαςθσ δανείου με τθ Ναυτικι Εταιρεία ΛΕΒΑΝΣΕ 

ΦΕΡΡΙ ΙΙΙ (εφεξισ «Ν.Ε. 2»),  που αποτελοφν ςυνδεδεμζνα μζρθ κατά τα οριηόμενα ςτο 

ΔΛΠ 24 δεδομζνου ότι οι μζτοχοι τθσ Ν.Ε. 2 είναι οι  βαςικοί μζτοχοι τθσ Εταιρίασ και 

μζλθ Διοικθτικοφ υμβουλίου αυτισ, οι κκ. Γεϊργιοσ Θεοδόςθσ – Μαλιοφρθσ και 

Ευςτράτιοσ Απζργθσ.    



υγκεκριμζνα, θ Εταιρία κα προβεί ςτον δανειςμό 2.500.000 Ευρϊ ςτθν Ν.Ε.2. Σο 

δανειηόμενο κεφάλαιο κα είναι ζντοκο με επιτόκιο 7,25 %, κα χρθςιμοποιθκεί από τθ 

Ν.Ε. 2 για τθν αγορά πλοίου και κα αποπλθρωκεί ωσ προσ το κεφάλαιο με ζξι ετιςιεσ 

χρεολυτικζσ δόςεισ, αρχισ γενομζνθσ τθν 31/08/2020 και ωσ προσ τουσ τόκουσ ςε 

τριμθνιαία βάςθ αρχισ γενομζνθσ τθν 30/09/2019. Η Εταιρία κα δφναται για 

εξαςφάλιςι τθσ να εγγράψει Α’ Ναυτικι Τποκικθ επί του πλοίου που πρόκειται να 

αγοραςτεί από τθν Ν.Ε. 2 μζχρι το ποςό των 3.000.000 € πλζον τόκων και εξόδων, ενϊ 

τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα εγγυθκεί προςωπικά ο κοσ Γεϊργιοσ Θεοδόςθσ 

– Μαλιοφρθσ του Αναςταςίου.  

θμειϊνεται ότι για τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ, θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

τθσ Εταιρείασ, ελιφκθ με βάςθ εκκζςεισ ανεξάρτθτθσ ελεγκτικισ εταιρείασ θ οποία 

αξιολόγθςε το δίκαιο και το εφλογο των ωσ άνω ςυναλλαγϊν για τθν Εταιρεία και τουσ 

μετόχουσ τθσ. 

 

 

 

 


