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ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ ΠEPIO∆OY AΠO 01 IANOYAPIOY 2010 - 31 ∆EKEMBPIOY 2010
(∆ηµοσιευµένα βάσει του K.N. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
(Tα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε EYPΩ)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.E. Συνιστούµε, εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Aρµόδια Yπηρεσία Nοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Yπουργείο Περιφερειακής Aνάπτυξης & Aνταγωνιστηκότητας, ∆ιεύθυνση Aνωνύµων Eταιρειών & Πίστεως, Tµήµα A’
∆ιεύθυνση διαδικτύου Eταιρείας :
http://www.vellgroup.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Γεώργιος ∆ηµητρίου του Eυαγγέλου, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος - Aριστοτέλης Aϊβαλιώτης του Παντελή, Aντιπρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος του ∆ΣΣοφοκλής Bελάνης του Bασιλείου,µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ - Σοφία Σιάφακα του Aναστασίου, µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ - Aναστάσιος Aβραντίνης του Iωάννη, µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ Στυλιανός Σταυρίδης του Kωνσταντίνου, Aνεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ - Aναστάσιος Kατσίρης του Bασιλείου, Aνεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ
Hµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων Oικονοµικών Kαταστάσεων :
29 Mαρτίου 2011
Oρκωτός ελεγκτής - λογιστής :
∆ηµήτριος X. Σµαϊλης - AM ΣOEΛ 12221
Eλεγκτική Eταιρεία :
ΣOΛ A.E.O.E.
Tύπος Έκθεσης Eπισκόπησης :
Mε σύµφωνη γνώµη

ENEPΓHTIKO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 16.497.801,03
Eπενδύσεις σε ακίνητα
27.033.476,52
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
13.358.728,53
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.289.543,31
Aποθέµατα
12.705.036,71
Aπαιτήσεις από πελάτες
22.732.664,41
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
9.825.110,62
---------ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY
108.442.361,13
==========
I∆IA KEΦAΛAIA & YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο
17.860.458,40
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
-2.353.207,06
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) 15.507.251,34
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
428.323,80
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α) + (β)
15.935.575,14
==========
Mακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
20.063.717,54
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρ.
5.642.869,65
Bραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
41.457.474,07
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
-25.342.724,73
--------Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
92.506.785,99
==========
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN
& YΠOXPEΩΣEΩN (γ) + (δ)
108.442.361,13
==========

1.978.018,53
45.313,13
4.708.594,19
2.657.325,38
8.539.824,34
15.757.097,36
2.538.128,47
---------36.224.301,40
==========

17.790,37
33.383,88
43.381,58
45.313,13
2.267,41
3.986,42
28.598.143,16
9.718.569,37
1.093.304,99
2.705.558,25
465.612,58
5.133.407,76
3.112.903,37
788.219,63
---------- ---------33.333.403,46 18.428.438,44
========== ==========

11.383.200,00
669.800,83
12.053.000,83
0,00
---------12.053.000,83
==========
500.000,00
3.444.822,47
12.069.278,63
8.157.199,47
--------24.171.300,57
==========

17.860.458,40 11.383.200,00
-420.176,01
45.460,57
17.440.282,39 11.428.660,57
0,00
0,00
---------- ---------17.440.282,39 11.428.660,57
========== ==========
2.386,80
500.000,00
2.179.743,27
2.365.770,00
1.500.000,00
500.000,00
3.634.007,87
-12.210.991,00
--------- --------15.893.121,07
6.999.777,87
========== ==========

----------

36.224.301,40

==========

---------- ----------

33.333.403,46

18.428.438,44

========== ==========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2010 & 01.01.2009 αντίστοιχα)
12.053.000,83
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-6.212.968,16
Eπίδραση από ενσωµάτωση οµίλου
500.264,84
Eπίδραση από διακοπή ενσωµάτωσης θυγατρικής 2.192.981,23
Aυξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
7.402.296,40
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2010 & 31.12.2009 αντίστοιχα)
15.935.575,14
==========

11.847.446,33
205.554,50
0,00
0,00
0,00
---------12.053.000,83

==========

11.428.660,57

9.981.474,51

-1.390.674,58
1.447.186,06
0,00
0,00
0,00
0,00
7.402.296,40
0,00
---------- ---------17.440.282,39

11.428.660,57

========== ==========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
Έµµεση µέθοδος
1.1-31.12.2010
1.1-31.12.2009
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-6.396.318,50
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Aποσβέσεις
488.186,39
Aποµειώσεις ενσώµατων & & άυλων
παγίων περιουσιακών στοιχείων
0,00
Προβλέψεις
-551.587,83
Συναλλαγµατικές διαφορές
0,00
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
267.174,94
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
1.883.336,21
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
3.777.532,30
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
14.078.637,67
(Mείωση) / αύξηση
υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-9.165.430,05
Mείον :
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή
έξοδα καταβληµένα
-2.103.874,74
Kαταβεβληµένοι φόροι
-123.198,22
--------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότες (α)
2
.
1
54.458,17
==========
Eπενδυτικές ∆ραστηριότητες
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
-7.421.374,74
Aγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων
-339.815,45
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
& άϋλων παγίων στοιχείων
546,68
Tόκοι εισπραχθέντες
220.538,53
Mερίσµατα εισπραχθέντα
0,00
---------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότες (β)
-7.540.104,98
==========
Xρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Eισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 7.402.296,40
Eισπράξεις από εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια
414.197,46
Eξοφλήσεις δανειων
0,00
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
0,00
Mερίσµατα πληρωθέντα
0,00
--------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότες (γ)
7
.
8
1
6
.
4
9
3
,86
==========
Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α+β+γ)
2.430.847,05
Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα έναρξης χρήσης
1.791.744,00
---------Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα λήξης χρήσης
4.222.591,05
==========

108.431,21

-1.599.544,17

1.568.930,72

398.728,53

17.264,33

120.512,34

850.000,00
1.170.069,38
-31.795,17

0,00
-805.831,27
0,00

0,00
1.694.025,30
0,00

-5.373.881,80
1.244.467,15

-1.815.935,82
254.346,45

-5.374.477,99
414.803,60

1.155.648,31
421.055,22

1.612.253,26
3.150.596,15

1.760.203,87
733.955,97

-3.273.276,86

-732.256,09

-2.197.672,67

-1.281.798,94

-255.580,94

-461.261,74

-379.597,21
---------

-25.718,55
---------

-72.393,70
---------

-4.991.950,18

-200.406,65

==========

==========

115.888,64
-67.432,52

-7.218.625,26
-247,58

-1.365.000,00
-7.824,88

8.497.698,40
17.612,80
11.961,49
----------

546,68
181.174,53
0,00
----------

8.494.337,97
17.612,80
11.961,49
----------

8.575.728,81

-7.037.151,63

7.151.087,38

==========

==========

==========

0,00

7.402.296,40

0,00

2.393.548,08
-2.000.000,00

502.386,80
0,00

0,00
-2.000.000,00

-4.853.977,12

0,00

-4.853.977,12

-250.000,00
---------

0,00
---------

0,00
---------

-4.710.429,04

7.904.683,20

-6.853.977,12

==========

==========

==========

-1.126.650,41

667.124,92

-1.516.264,04

2.918.394,41

----------

527.334,47

----------

----------

1.791.744,00

==========

1.194.459,39

==========

O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. & ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

O ANTIΠPOE∆POΣ

ΓEΩPΓIOΣ E. ∆HMHTPIOY
P 225253

APIΣTOTEΛHΣ Π. AΪBAΛIΩTHΣ
AB 576337

ΠPIΣMA 210 92 11 400

-1.813.374,30

==========

2.043.598,51

527.334,47

==========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKΩN EΣO∆ΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
1.1-31.12.2010
1.1-31.12.2009
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες
Kύκλος εργασιών
30.829.326,03
Mικτά κέρδη / (ζηµίες)
7.474.384,64
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων
-5.577.622,71
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
-6.396.318,50
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A)
-6.226.336,95
- Iδιοκτήτες µητρικής
-6.154.395,91
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
-71.941,04
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (B)
13.368,79
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (A) + (B)
-6.212.968,16
- Iδιοκτήτες µητρικής
-6.141.027,12
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
-71.941,04
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
ανά µετοχή - βασικά (σε ε)
-0,1622
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµ/τικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων
-5.089.436,32

35.413.587,76
10.894.893,08

3.798.392,60
598.816,55

10.430.201,78
3.432.100,65

-3.186.430,04
108.431,21
205.554,50
205.554,50
0,00
0,00

-3.185.758,98
-1.599.544,17
-1.390.674,58
-1.390.674,58
0,00
0,00

-2.543.830,25
1.568.930,72
1.447.186,06
1.447.186,06
0,00
0,00

205.554,50
205.554,50
0,00

-1.390.674,58
-1.390.674,58
0,00

1.447.186,06
1.447.186,06
0,00

0,0061

-0,0367

0,0432

-2.787.701,51

-3.168.494,65

-2.423.317,91

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. Oι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται στη σηµείωση 36 της ετήσιας οικονοµικής
έκθεσης.
2. Tο ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον όµιλο και στην εταιρεία την 31.12.2010, έχει αναλυτικά ως εξής:
Όµιλος
Eταιρεία
Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
498.962,00
120.000,00
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 20 άτοµα για την εταιρεία και 137
για τον όµιλο, ενώ στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ήταν 67 άτοµα για την εταιρεία και 141 άτοµα για τον όµιλο.
4. Oι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01.01.2010 - 31.12.2010 και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2010, µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Ποσά σε ε
Όµιλος
Eταιρεία
α) Eισροές
18.947,63
35.730,77
β) Eκροές
26.384,64
237.664,82
γ) Aπαιτήσεις
644.275,56
250.232,06
δ)Yποχρεώσεις
24.431,96
14.651,14
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
2.436.715,99 1.619.140,88
στ) Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης
133.553,68
633,00
ζ) Yποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
10.919.198,99 10.839.867,78
5. Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους αναφέρονται στη σηµείωση 4 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης.
6. ∆εν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση η κατά 95% θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία “ΣΠYPOΣ TAΣOΓΛOY & ΣIA O.E.”
και η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ενοποιούµενης “DELTA HOTELIA A.E.”. “S.C. DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L.”
(αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 4 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης).
7. ∆εν υπάρχει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης εταιρείας.
8. Στις οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία
“Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.B.E.” και οι θυγατρικές της (‘Oµιλος Γ.E. ∆HMHTPIOY), που εξαγοράσθηκε την 14.10.2010. Tην ίδια
ηµεροµηνία έπαυσε η ενσωµάτωση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας “E. ZHTOYNIATHΣ A.E.E.H.Σ.” λόγω πώλησης της
(αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 4 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης). Eξαιτίας των παραπάνω γεγονότων
τα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου (1.1.09-31.12.09) για τον όµιλο δεν είναι συγκρίσιµα.
9. Aπό την ενσωµάτωση για πρώτη φορά της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας “Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.B.E.” και την παύση
ενσωµάτωσης της εταιρείας “E. ZHTOYNIATHΣ A.E.E.H.Σ.” επήλθαν οι παρακάτω µεταβολές:
α) Eπίδραση στην εταιρεία:
Kύκλος Eργασιών
Aπότελέσµατα µετά από φόρους
Ίδια Kεφάλαια
& ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
ιδιοκτητών µητρικής
Ποσό
Ποσοστό
Ποσό
Ποσοστό
Ποσό
Ποσοστό
Πώληση θυγαρικής
-655.000,00
47,10%
-655.000,00
-3,76%
β) Eπίδραση στον όµιλο:
Kύκλος Eργασιών
Aπότελέσµατα µετά από φόρους
Ίδια Kεφάλαια
& ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
ιδιοκτητών µητρικής
Ποσό
Ποσοστό
Ποσό
Ποσοστό
Ποσό
Ποσοστό
Παύση ενσωµάτωσης
2.192.981,23
14,14%
Πρώτη ενσωµάτωση
4.436.524,41
14,39%
-1.891.805,07
30,38%
-1.891.805,07
-12,20%
10. Tα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε αναπροσαρµογή ακινήτου στην εύλογη αξία του καθαρή από αναβαλλόµενο φόρο κατά πόσο E 7.132,90 και σε προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών κατά ποσό E 6.235,89.
11. Στις 15.02.2010 έπαυσε η αποκλειστική διανοµή των προϊόντων DE’LONGHI από την εταιρεία. Tην 16.04.2010 υπεγράφη
µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της εταιρείας και του οµίλου εταιρειών DE’LONGHI και στις 21.05.2010 υπεγράφη σύµβαση απόκτησης µετοχών και σύµβαση µετόχων µεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας De’ longhi Appliances s.r.l. (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 10 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης).
12. α) H έκδοση του Mετατρέψιµου Oµολογιακού ∆ανείου, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 του N. 3156/2003 και 3α του K.N. 2190/1920,
ποσού µέχρι E 19.977.516 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στις 6.11.2007, καλύφθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 17.02.2010 έως και 3.03.2010 από τους δικαιούχους µε άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης καθώς και των δικαιωµάτων προεγγραφής, κατά ποσοστό 36,13%, που αντιστοιχεί σε 6.048 οµολογίες, ονοµαστικής αξίας E 1.193,40 ανά
οµολογία, συνολικού ποσού E 7.217.683,20. Tην 31.03.2010, πρώτη ηµεροµηνία µετατροπής, µετατράπηκαν 502 οµολογίες και εκδόθηκαν 1.536.120 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας E 0,34 η καθεµία, συνολικής ονοµαστικής αξίας E
522.280,80.Tην 30.06.2010, µετατράπηκαν 19 οµολογίες και εκδόθηκαν 58.140 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας E 0,34 η
καθεµία, συνολικής ονοµαστικής αξίας E 19.767,60. Tην 30.09.2010, µετατράπηκαν 5.525 οµολογίες και εκδόθηκαν
16.906.500 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας E 0,34 η καθεµία, συνολικής ονοµαστικής αξίας E 5.748.210,00 (αναλυτικές
πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση17 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης).
β) Mε την από 6.09.2010 απόφαση της A’ Eπαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σε συνδυασµό µε την
από 29.09.2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της, κατά ποσό E 187.000,00, µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, µε την έκδοση 550.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας E 0,34 (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη
σηµείωση17 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης).
γ) Mε την από 6.09.2010 απόφαση της A’ Eπαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων εξελέγη νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 1 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης).
δ) Mε την από 25.10.2010 απόφαση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση B’
σειράς Oµολογιακού ∆ανείου µετατρέψιµου σε µετοχές της εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων, µη διαπραγµατεύσιµου στο X.A., ύψους E 15.005.713,00 και µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13α του K.N.
2190/1920 (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 19 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης).
ε) Mε την από 15.11.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε, µεταξύ άλλων, η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρείας σε “Γ.E. ∆HMHTPIOY ANΩNYMH EMΠOPIKH ETAIPEIA” και ορίστηκε ως έδρα της ο
∆ήµος Aιγάλεω (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 1 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης).

Mεταµόρφωση, 29 Mαρτίου 2011
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