
 
 

 

Αιγάλεω, 12 Αυγούστου 2014 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Της Ανώνυμης Εταιρείας 
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.» 

 

 

ε ςυνέχεια του υπ΄αριθ. 2932 από 12.8.2014 εγγράφου τησ Επιτροπήσ Κεφαλαιαγοράσ 

και του από 11.8.2014 δημοςιεύματοσ τησ ιςτοςελίδασ “Euro2day” με τίτλο «ΓΕ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ: Πώληςε εγκαταςτάςεισ logistics προσ 2 εκατ.» και με γνώμονα την ομαλή 

λειτουργία τησ αγοράσ και την προςταςία του επενδυτικού κοινού επιςημαίνουμε τα 

ακόλουθα: 

1) Η Έκτακτη Γενική υνέλευςη τησ Εταιρείασ τησ 7.7.2014 αποφάςιςε την 

απόςχιςη του κλάδου αποθηκών και ακινήτων τησ εταιρείασ και την 

ειςφορά αυτού ςε νεοΰδρυόμενη εταιρεία 100% θυγατρική τησ Εταιρείασ 

με την διαδικαςία του ν.δ. 1297/1972. Η ανωτέρω απόφαςη ιςχύει και 

υλοποιείται, όμωσ η διαδικαςία τησ απόςχιςησ καθώσ και αυτή τησ 

ιδρύςεωσ τησ νέασ εταιρείασ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

2) Είναι ανακριβέσ ότι υπήρξε εξαγορά των εγκαταςτάςεων τησ εταιρείασ ΓΕ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΕΕ ςτον Αςπρόπυργο Αττικήσ. τα πλαίςια 

διαπραγματεύςεων τησ εταιρείασ με την εταιρεία Secure Property 

Development για την εξαγορά των μετοχών τησ υπό ίδρυςη εταιρείασ ςτην 

οποία θα ειςφερθεί ο κλάδοσ αποθηκών και ακινήτων τησ ΓΕ Δημητρίου 

ΑΕΕ ωσ μοναδικήσ μετόχου αυτήσ υπεγράφη ςτισ 7.8.2014 προςύμφωνο, 

όπου καθορίζονται μεταξύ άλλων οι όροι και οι προώποθέςεισ υπό τισ 

οποίεσ θα ολοκληρωθεί η ςυναλλαγή. τον κλάδο αυτό περιλαμβάνονται οι 

εγκαταςτάςεισ τησ εταιρείασ ςτον Αςπρόπυργο.  

3) Ο Διευθύνων ύμβουλοσ διεξήγαγε τισ ςχετικέσ διαπραγματεύςεισ και το 

προςύμφωνο υπεγράφη κατόπιν εξουςιοδότηςησ του Διοικητικού 

υμβουλίου προσ αυτόν. 

4) Είναι ανακριβέσ επίςησ ότι η εξαγορά των εγκαταςτάςεων ςτον 

Αςπρόπυργο έγινε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Σο τίμημα τησ πώληςησ 



 
 

 

των μετοχών τησ υπό ίδρυςη εταιρείασ προσ τη Secure Property 

Development έχει ςυμφωνηθεί ςτο ποςό των 15 εκατομμυρίων ευρώ 

αφαιρουμένων όλων των υποχρεώςεων του κλάδου που θα υφίςτανται 

κατά το χρόνο τησ υπογραφήσ του οριςτικού ςυμβολαίου και 

προςαυξημένο με τισ απαιτήςεισ αυτού. 

5) Επιςημαίνεται ότι εφόςον ολοκληρωθεί η ανωτέρω ςυμφωνία θα 

βελτιωθούν ςημαντικά οι ταμειακέσ ροέσ τησ εταιρείασ χωρίσ αντιθέτωσ 

καμιά αρνητική επίπτωςη ςτην κύρια δραςτηριότητα τησ εταιρείασ που 

είναι  η εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ςυςκευών.  

6) Οι ποςοτικοποιημένεσ επιπτώςεισ επί των βαςικών οικονομικών μεγεθών 

τησ εταιρείασ ΓΕ Δημητρίου ΑΕΕ και του ομίλου, δεδομένου ότι δεν έχει 

ολοκληρωθεί η απόςχιςη του κλάδου  δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν 

ςτην παρούςα φάςη και το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί αμέςωσ μετά 

την ολοκλήρωςη τησ απόςχιςησ.  Ωςτόςο ςήμερα είναι γνωςτό ότι οι 

επιδράςεισ από τη μεταβίβαςη του κλάδου θα είναι: 

 Μείωςη των ενοποιημένων εςόδων κατά 1,1 εκατ. Ευρώ περίπου. 

 Μείωςη του δανειςμού ςε ατομική και ενοποιημένη βάςη κατά 13 εκατ. 

ευρώ περίπου. 

 Βελτίωςη τησ ρευςτότητασ ςε ατομική και ενοποιημένη βάςη κατά 2 

εκατ. ευρώ περίπου. 

 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο 

 
 


