
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ - Ε∆ΡΑ ΠΕΡΑΜΑ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 30/9/2004 

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε αριθµό 58/28-12-2000, ότι από την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών, που έγινε µε την υπ’ αριθµ. 55/15.04.2003 απόφαση της  Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων και την απόφαση υπ’ αριθµ. 23/278/12.08.2003 Συνεδρίασης  του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού 2.673,3 χιλιάδων ευρώ (συνολικά 3.123,3  Χιλιάδες ευρώ µείον έξοδα έκδοσης 450,0 
χιλιάδες ευρώ). Η κάλυψη της αύξησης του µετοχικού  κεφαλαίου έγινε µε δηµόσια εγγραφή  από 10.09.2003 έως 12.09.2003, µε έκδοση 1.716.110 
κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και τιµή διάθεσης 1,82 (εκ των οποίων 81.600  µετοχές µε ιδιωτική 
τοποθέτηση). Η Πιστοποίηση της παραπάνω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά έγινε µε το υπ’ αριθµ. 470/25.09.2003 Πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, η δε εισαγωγή και διαπραγµάτευση των µετοχών στο Χ.Α. έγινε την 14.10.2003. 
Με απόφαση της από 3.12.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων εγκρίθηκε η τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων 
και διαµορφώθηκε ως εξής : 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                Εξάµηνο               

Α/Α (ποσά σε χιλ.€)  
Β 

2003 
Α 

2004  
Β 

2004
Α 

2005  ΣΥΝΟΛΟ 
Έως 

31.12.03 

∆ιατεθέντα 
1/1/04 - 
30/6/04 

Έως 
30/6/04 

∆ιατεθέντα 
1/7/04 - 
30/9/04 

Σύνολο 
έως 

30/9/04
Αδιάθετο 
Υπόλοιπο

                        

1) Επενδύσεις Εργοστασίου στο Λουτρό 
Αλεξανδρούπολης - - 403 292 695,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 695,3

2) ∆ηµιουργία Τµήµατος ∆ικτύου ∆εδοµένων 
για Τρίτους - - 160 - 160 0,5 63,4 63,9 11,8 75,7 84,3

3) ∆ηµιουργία Intranet-Infranet µεταξύ των 
εγκαταστάσεων της εταιρίας - - 100 - 100 0 47,5 47,5 4,0 51,5 48,5

4) Έξοδα Προώθησης των εργασιών της 
εταιρίας στο εξωτερικό - 50 150 - 200 1,5 38,0 39,5 12,6 52,1 147,9
5) ∆ηµιουργία γραφείων εµπορικών και 
τεχνικών στελεχών στη Σερβία/Βουλγαρία 
και λοιπές Ανατολικές Χώρες καθώς και 
υποκαταστηµάτων σε 3 Ολυµπιακές Πόλεις - 100 100 - 200 0 14,5 14,5 4,4 18,9 181,1

6) ∆ηµιουργία νέου ερευνητικού – 
αναπτυξιακού τµήµατος – όργανα µέτρηςης - - 240 - 240 0,8 28,3 29,1 11,4 40,5 199,5

7) Συµµετοχή σε νέα εταιρία µε αντικείµενο 
τα συστήµατα διαχείρισης κτιρίων - 78 - - 78 0 26,0 26,0 0 26,0 52

8) Εξόφληση µέρους βραχυπρόθεσµου 
τραπεζικού δανεισµού 200 400 400 - 1000 200 702,0 902,0 98 1.000,0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 200 628 1.553 292 2673,3 202,8 919,8 1.122,6 142,2 1.264,8 1.408,5
 
Σηµειώσεις 

• Εκτός των  επενδύσεων που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω πίνακα (συνολικά 2.673,3 χιλ. ευρώ) και θα καλυφθούν από τα ισόποσου 
ύψους αντληθέντα κεφάλαια, θα πραγµατοποιηθούν το Α' εξάµηνο 2005 και πρόσθετες επενδύσεις (συνολικού ύψους 453,7 χιλ. ευρώ) 
που θα καλυφθούν µε τραπεζικό δανεισµό.  

 
• Μέχρι 30.6.2004 διατέθηκαν ποσά συνολικού ύψους 1.122,6 χιλ. ευρώ, ενώ την περίοδο 1.7.2004 – 30.9.2004 διατέθηκαν από τα 

αντληθέντα κεφάλαια ποσά συνολικού ύψους 142,2 χιλ. ευρώ σύµφωνα µε την ανάλυση του ανωτέρω πίνακα. Η εταιρία κατά την περίοδο 
1.7.2004 – 30.9.2004 έλαβε νέες χρηµατοδοτήσεις για την  εκτέλεση νέων Συµβάσεων έργων µε ενεχυρίαση αυτών ποσού 507,1 χιλ. 
ευρώ και για τις λοιπές υποχρεώσεις της ποσού 1.365,3 χιλ. ευρώ, ενώ εξοφλήθηκαν πέραν του ποσού των 98 χιλ. ευρώ που 
εµφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα και βραχυπρόθεσµα δάνεια ποσού 2.330,3 χιλ. ευρώ. 
 

• Από το Αδιάθετο Υπόλοιπο της 30.09.2004 ύψους 1.408,5 χιλ. ευρώ, ποσό 629,8 χιλ. ευρώ είναι κατατεθειµένο σε λογ/µούς όψεως  
τραπεζών ενώ το υπόλοιπο ποσό 778,7 χιλ. ευρώ χρησιµοποιήθηκε για τη µείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης και του αντίστοιχου 
χρηµατοδοτικού κόστους. Η χρήση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα µέχρι την εκταµίευση των κονδυλίων για την υλοποίηση του 
επενδυτικού προγράµµατος του ως άνω πίνακα, οπότε και θα υποκατασταθεί από τις εισπράξεις της εταιρίας.  

                                                                       
                                                                                          Πέραµα 15 Νοεµβρίου 2004 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ 
Α.∆.Τ. Χ193688 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΣΙΑΦΗΣ 
Α.∆.Τ. Μ208276 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ 
Α.∆.Τ. Ρ572019 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που 
ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό µας αυτό διαπιστώσαµε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά 
βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία καθώς και από το εγκεκριµένο από το Χ.Α. Ενηµερωτικό  ∆ελτίο και την από 3.12.2003 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

Αθήνα  19 Νοεµβρίου 2004 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΛΑΛΟΣ 
ΑΜ. ΣΟΕΛ 11181 
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