Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» και αριθ.
Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.07.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 4.1.3.13.4, σε συνδυασμό με την παράγραφο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙDEAL με
εισφορά σε είδος.
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΙDEAL της 25.07.2022, ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολής ή ματαίωσης αυτής, θα αποσταλεί στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση
για τη σύγκληση της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της ΙDEAL
www.idealholdings.gr .
H Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» (η «IDEAL»), προκειμένου να διασφαλίσει την
περαιτέρω και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ως εταιρεία συμμετοχών καθώς και τη δημιουργία αξίας, έκρινε
απαραίτητη την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της και την επέκταση
των δραστηριοτήτων της, με στόχο την αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, την κερδοφορία και την εν γένει
δημιουργία αξίας για τους μετόχους της. Στο πλαίσιο αυτό και καθώς η ΙDEAL επιθυμεί να επεκταθεί στο χώρο της
ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής, η Διοίκησή της θα προχωρήσει την 01.07.2022 (η
«Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») στην υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (εφεξής η «Δημόσια
Πρόταση»), σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3461/2006, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας
με την επωνυμία «ΒΥΤΕ CΟΜΡUΤΕR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.
83424302000 (η «Εταιρεία»), το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε €4.744.802,70, διαιρούμενο σε
15.816.009 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη, οι οποίες
διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της IDEAL αποφάσισε ομόφωνα, την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, η οποία
θα είναι προαιρετική, θα διενεργηθεί με βάση το Ν. 3461/2006 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πληροφοριακό
Δελτίο, σχέδιο του οποίου θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση και στο διοικητικό συμβούλιο
της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3461/2006 και αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας, ήτοι 15.816.009 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Μετοχές»). Η IDEAL θα προσφέρει, ως αντάλλαγμα, συνδυασμό
κινητών αξιών και μετρητών. Ειδικότερα, η IDEAL θα προσφέρει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και
μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ποσό ύψους €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590 νέες κοινές
ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της IDEAL, (συνολικά το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»), οι οποίες
θα εκδοθούν δυνάμει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά
δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, με δυνατότητα μερικής
κάλυψης του κεφαλαίου, κατ’ άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (η «Αύξηση»), στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το
άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό της IDEAL, δεν θα παρασχεθεί
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της IDEAL, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα
καλυφθεί με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα Μετοχών υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν
αποδεχτεί νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της σχέσης ανταλλαγής, ήτοι 0,397590 νέα μετοχή της
ΙDEAL προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, η («Σχέση Ανταλλαγής»). Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα
εξασφαλισθεί μέσω της Αύξησης, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος Μετοχών υπέρ των μετόχων της
Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής,
στο πλαίσιο της οποίας αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης
πρόβλεψης στο καταστατικό της IDEAL, δεν θα παρασχεθεί δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων
της IDEAL, καθώς το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος με αντάλλαγμα νέες
κοινές μετοχές της IDEAL επί του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο θα προκύψει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4548/2018 και του Κανονισμού του Χ.Α.
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Ο ελάχιστος αριθμός μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν νομίμως και εγκύρως στην IDEAL, προκειμένου να
ισχύει η Δημόσια Πρόταση, ανέρχεται σε 11.071.206 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70% του
συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πέραν της ως άνω
προϋπόθεσης του ως άνω ελάχιστου αριθμού μετοχών, η Δημόσια Πρόταση, θα υπόκειται στις ακόλουθες αιρέσεις
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3461/2006: α) την έκδοση των νέων μετοχών της IDEAL, οι οποίες θα προσφερθούν
στους Αποδεχόμενους Μετόχους ως μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής και β)
την έγκριση εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Μέσω της παραπάνω συναλλαγής, η ΙDEAL επιδιώκει την επέκτασή της στο δυναμικό κλάδο της ανάπτυξης
ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής. Η Εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της, δραστηριοποιούνται στο χώρο
της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής, που αποτελούν συνδυασμό διαφόρων συστημάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Hardware), λογισμικών προϊόντων (Software), παραμετροποίησης, δικτυώσεων,
επικοινωνιών, υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης. Οι εφαρμογές αυτές αναπτύσσονται με βάση τις εκάστοτε
ανάγκες της Εταιρείας-πελάτη και την μηχανογραφική υποδομή της, καλύπτοντας ευρύτερες επιχειρησιακές
ανάγκες.
Σκοπός της επέκτασης είναι η ενδυνάμωση της Ideal στο χώρο της πληροφορικής με ένα ολιστικό portofolio λύσεων
που να καλύπτει τις ανάγκες οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και οι συνέργειες που θα
δημιουργηθούν μέσω ενός ομίλου εταιρειών πληροφορικής. Συνεπώς, η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει τη
στρατηγική της Διοίκησης της Ideal για τη δημιουργία ενός ομίλου σημαντικού μεγέθους με πολυσχιδείς
δραστηριότητες προς όφελος των μετόχων της και όλων των εμπλεκόμενων μερών.
Δεδομένου ότι για την εξασφάλιση του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης θα απαιτηθεί η
Αύξηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω εισφοράς των Μετοχών υπέρ των μετόχων της Εταιρείας οι οποίοι θα
έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (η «Εισφορά»), η Διοίκηση της IDEAL, ανέθεσε τη διενέργεια των
αποτιμήσεων, που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και των παραγράφων 4.1.3.13.3 και
4.1.3.13.4 του Κανονισμού Χ.Α.
Συγκεκριμένα, ανατέθηκε στην ανεξάρτητη, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 4 ν. 4548/2018 και της παραγράφου
4.1.3.13.3 του Κανονισμού Χ.Α., ελεγκτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»):
α) η εκτίμηση της εύλογης αξίας των μετοχών της Εταιρείας ‘ΒΥΤΕ CΟΜΡUΤΕR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’, βάσει του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της εισφοράς τους στην ‘ΙDEAL HOLDINGS
A.E.’ (η «Αποτίμηση») και
β) η σύνταξη έκθεσης γνωμοδότησης με βάση τις παραγράφους 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού Χ.Α. για το
δίκαιο και λογικό της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» με κάλυψη αυτής
μέσω εισφοράς των μετοχών της Εταιρείας ‘ΒΥΤΕ CΟΜΡUΤΕR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ (η
«Έκθεση Γνωμοδότησης» ή η «Γνωμοδότηση»).
Α. Εκτίμηση του άρθρου 17 του ν. 4548/2018
Με βάση τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την Αποτίμηση της Εταιρείας και τους συντελεστές στάθμισης
τους, η εύλογη αξία της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:
Μέθοδος

Ποσά *1.000
Μέγιστη

Συντελεστής
στάθμισης

Ελάχιστη

Μέγιστη

Προεξόφληση ελεύθερων
ταμιακών ροών

56.639,21 61.413,66

0,80

45.311,37

49.130,93

Χρηματιστηριακή αξία

50.611,23 50.611,23

0,10

5.061,12

5.061,12

Ελάχιστη

2

Συγκρίσιμες εταιρείες

50.052,05 59.652,13

0,10

5.005,21

5.965,21

Προσαρμοσμένη καθαρή θέση

18.600,00 18.600,00

0,00

0,00

0,00

1,00 55.377,70

60.157,26

Σύνολο

Βάσει των εν λόγω αξιών της εταιρείας, (ελάχιστη – μέγιστη), η εύλογη αξία της μετοχής της, κυμαίνεται μεταξύ 3,50
ευρώ (55.377.000 / 15.816.009) και 3,80 ευρώ (60.157.000 / 15.816.009).
Β. Έκθεση Γνωμοδότησης με βάση τις παραγράφους 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού Χ.Α.
Με βάση τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και τους συντελεστές στάθμισης αυτών, η εύλογη αξία της Ideal
και της Εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:
IDEAL

Αξίες *1.000
Ελάχιστη

Μέγιστη

Στάθμιση

Ελάχιστη
αξία

Μέγιστη
αξία

Μέθοδος ελεύθερων
χρηματοροών

129.040,00

143.450,00

0,80

103.232,00

114.760,00

Χρηματιστηριακή αξία

110.478,16

110.478,16

0,10

11.047,82

11.047,82

Συγκρίσιμες εταιρείες

120.106,80

120.134,70

0,10

12.010,68

12.013,47

51.288,00

51.288,00

0,00

0,00

0,00

1,00

126.290,50

137.821,29

4,01

4,38

Προσαρμοσμένη καθαρή θέση
Ελάχιστη-μέγιστη αξία
εταιρείας
Ελάχιστη- μέγιστη τιμή ανά
μετοχή
ΒΥΤΕ

Αξίες *1.000
Συντελεστής
Ελάχιστη Μέγιστη
στάθμισης

Ελάχιστη
αξία

Μέγιστη
αξία

Μέθοδος ελεύθερων
χρηματοροών

56.639,21 61.413,66

0,80

45.311,37

49.130,93

Χρηματιστηριακή αξία

50.611,23 50.611,23

0,10

5.061,12

5.061,12

Συγκρίσιμες εταιρείες

50.052,05 59.652,13

0,10

5.005,21

5.965,21

18.600,00 18.600,00

0,00

0,00

0,00

1,00

55.377,70

60.157,26

3,50

3,80

Προσαρμοσμένη καθαρή
θέση
Ελάχιστη-μέγιστη αξία
εταιρείας
Ελάχιστη- μέγιστη τιμή ανά
μετοχή

Για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής επελέγησαν οι τιμές 4,15 ευρώ ανά μετοχή για την IDEAL και 3,75 ευρώ
ανά μετοχή για την ΒΥΤΕ, οι οποίες ευρίσκονται εντός του εύρους της ελάχιστης και μέγιστης τιμής και για τις δύο
εταιρείες και συνεπώς κρίνονται εύλογες και λογικές.
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Βάσει των εν λόγω τιμών και λαμβανομένου υπόψη και του τιμήματος σε μετρητά ποσού 33.213.618,90 ευρώ, το
τίμημα σε μετοχές της IDEAL, που θα λάβουν οι μέτοχοι της BYTE, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
IDEAL, ανέρχεται σε 6.288.293,00 μετοχές.
Συμπερασματικά και σύμφωνα με την Έκθεση Γνωμοδότησης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο από ανεξάρτητη
ελεγκτική εταιρεία κρίνεται ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα και η Σχέση Ανταλλαγής της Δημόσιας Πρότασης κατά
τα ως άνω οριζόμενα είναι δίκαια και λογικά από χρηματοοικονομική άποψη.
Νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Εισφορά
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη την Αποτίμηση και την Έκθεση
Γνωμοδότησης, που διενεργήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, το Διοικητικό Συμβούλιο της IDEAL, κατά τη
συνεδρίασή του στις 30.6.2022 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της IDEAL στις
25.07.2022 και να εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την
έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η
κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης €4,15 έκαστη (η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία θα καλυφθεί εξ’
ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των Μετοχών των μετόχων της Εταιρείας, οι
οποίοι θα έχουν νομίμως και εγκύρως αποδεχτεί τη Δημόσια Πρόταση βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής.
Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της IDEAL θα αυξηθεί κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την έκδοση έως 6.288.293
νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40, με δυνατότητα μερικής
κάλυψης του κεφαλαίου, κατ’ άρθρο 28 του ν. 4548/2018. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά
την ως άνω Αύξηση θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό έως των €15.105.420,80, διαιρούμενο σε 37.763.552 κοινές
ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία. Η συνολική διαφορά μεταξύ
της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, ύψους έως €23.581.098,80, θα αχθεί σε πίστωση
του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Το σύνολο των Νέων Μετοχών θα διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που θα έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια
Πρόταση.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και, ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο
Καταστατικό της Εταιρείας, δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας,
δεδομένου ότι η Αύξηση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος.
Διευκρινίζεται ότι για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. δεν απαιτείται η
προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευση από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 57-68
του ν. 4706/2020, λόγω της υπαγωγής της ως άνω συναλλαγής στις εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ. 4(στ) και παρ. 5(ε)
του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017. Η IDEAL όμως θα συντάξει και δημοσιεύσει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, Έγγραφο Εξαίρεσης, το οποίο δεν
συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ούτε υποβληθεί προς έγκριση από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το οποίο θα περιέχει όλες
τις πληροφορίες που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528.
Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο της IDEAL αποφάσισε να προτείνει στη συγκαλούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
την παροχή εξουσιοδότησης προς αυτό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις και ενέργειες και να ρυθμίσει τις
λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα
υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του ή τρίτων προσώπων.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στη συγκαλούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την παροχή
εξουσιοδότησης προς αυτό, κατ’ άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
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ένα (1) έτος να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, έως του ποσού των €251.532, που
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που θα υπάρχει κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου. Τούτο για να μπορεί να επιτευχθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και
χωρίς την ανάγκη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL, για την έκδοση
τόσων μετοχών θα απαιτηθούν κατά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, το οποίο προτίθεται να ασκήσει η IDEAL,
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., εφόσον
έχει αποκτήσει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τουλάχιστον το 90% των Μετοχών της Εταιρείας.
Με βάση τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιβεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι εκ του νόμου
απαιτήσεις και προϋποθέσεις και διατίθενται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την έγκυρη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί της Αύξησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΘΗΝΑ, 30.6.2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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