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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ (ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 10.906.250 ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,32 ΕΚΑΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ 

 

Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

10.906.250 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,32 έκαστη 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και 
διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής 
πρέπει να συμβουλευτείτε ένα ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό 
σύμβουλο που κατέχει τη σχετική άδεια παροχής επενδυτικών 
συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου (η 
“Επιτροπή”) εάν λαμβάνετε συμβουλές στην Κύπρο (ή από άλλο 
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο εάν 
βρίσκεστε εκτός Κύπρου).  Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς 
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους 
τίτλους της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(η “Εταιρεία”), βλέπε Μέρος “Σημαντικοί Παράγοντες Κινδύνου”. 

Το παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής (το “Έγγραφο”) το 
οποίο καταρτίστηκε με βάση τις Κανονιστικές Αποφάσεις του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (το “ΧΑΚ”) δεν αποτελεί Ενημερωτικό 
Δελτίο σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και 
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει 
ή εγκρίνει το περιεχόμενο του Εγγράφου. 

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο παρόν Έγγραφο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες 
που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και 
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το 
περιεχόμενο του.   

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά 
πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των 
πληροφοριών και των στοιχείων που οφείλονται στο παρόν Έγγραφο 
και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που 
η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που 
περιέχεται σ’ αυτό παραπλανητική. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης  της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων 
της στο ΧΑΚ ο Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η εταιρεία Sharelink 
Securities & Financial Services Ltd η οποία είναι εποπτευόμενη από 
την Επιτροπή, ΚΕΠΕΥ 014/03, Μέλος του ΧΑΚ και εξ’ αποστάσεως 
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Ο Σύμβουλος Εισαγωγής έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑΚ και το 
έργο του είναι η υποβοήθηση εκδότη μη ρυθμιζόμενης αγοράς να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και συμμετοχή σε μη ρυθμιζόμενη 
αγορά, ως εκ τούτου ο Σύμβουλος Εισαγωγής φέρει ευθύνη έναντι 
της Εταιρείας και του ΧΑΚ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί Δημόσια Πρόσκληση 
προς το κοινό και δεν αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων. Οι 
μετοχές των εταιρειών της εν λόγω Αγοράς δεν είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ.  Η αίτηση για εισαγωγή των τίτλων της 
εταιρείας αφορά τη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του ΧΑΚ 
η οποία αποτελεί Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης. Οι 
πληροφορίες που δημοσιεύονται κατά την ένταξη σε 
διαπραγμάτευση και μετά από αυτή είναι λιγότερες από αυτές των 
ρυθμιζόμενων αγορών.  Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν 
επίγνωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν για επένδυση σε αυτές 
τις εταιρείες και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές 
μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Εγγράφου και εάν 
είναι δυνατό με τη συμβολή Ανεξάρτητου Χρηματοοικονομικού 
Συμβούλου. 

 



 

 

 

 

Η παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία 

μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία 
των παρακάτω κρατών, η παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή 

άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την 
Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ("οι Εξαιρούμενες Χώρες"), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η 

διενέργεια της παρούσας ιδιωτική τοποθέτηση ή η ταχυδρόμηση/ διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου 
Εισαγωγής είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για 

το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση 
αντιγράφων του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα 

ιδιωτική τοποθέτηση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και 

αφετέρου η αγορά μετοχών της Εταιρείας από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών. 

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο κοινό κατά τις 

συνήθεις εργάσιμες ώρες στα γραφεία της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του 
Σύμβουλου Εισαγωγής, Sharelink Securities & Financial Services Ltd για περίοδο ενός μηνός από την ημερομηνία του 

παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι πιο κάτω ορισμοί ισχύουν για όλο το παρόν έγγραφο εκτός όπου το κείμενο προνοεί διαφορετικά: 

 

ΑΠΕ : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Βιοαέριο : Eίναι το καύσιμο αέριο που παράγεται από βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα 

βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων (χώροι υγειονομικής ταφής, εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού, κ.α.), το οποίο μπορεί να καθαρισθεί και να αναβαθμισθεί σε 

ποιότητα φυσικού αερίου, για χρήση ως βιοκαύσιμο. 

Βιομάζα : Eίναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που 

προέρχονται είτε από τις γεωργικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και 

ζωικών ουσιών, είτε από τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, 
καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων 

και απορριμμάτων. 

Διοικητικό Συμβούλιο, 

Διοίκηση 

: Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. 

ΔΕΣΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ : Ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.  

Ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. μετεξελίχθηκε σε ΛΑΓΗΕ Α.Ε. -  Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και αποτελεί νόμιμο διάδοχό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (άρθρο 99 του Ν. 4001/2011) 
από 1η  Φεβρουαρίου 2012. 

Έγγραφο : Το παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής της Εταιρείας που καταρτίστηκε με βάση 

τις Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ. 

ΕκΓΣ : Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ : Η 100% θυγατρική εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68165/04/Β/09/84. 

Εταιρεία, Εκδότης : Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Ηλιακή Ενέργεια : Είναι η μορφή ενέργειας που παράγεται με την ηλιακή ακτινοβολία και χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α) με τη χρησιμοποίηση Φ/Β συστημάτων και β) 
με τα ηλιακά θερμικά συστήματα. 

ΚΑΕ : Καθαρή Αξία Ενεργητικού. 

Μετοχές : Οι πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,32. 

Μητρική Εταιρεία, 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

: Η μητρική εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. η οποία είναι εισηγμένη 

στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από τις 15 Απριλίου 1991. 

Ν.2190/1920 : Αναφέρεται στον Νόμο 2190/1920 Περί Ανώνυμων Εταιρειών της Ελλάδος. 

Ν.Ε.Α. : Η Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (μη ρυθμιζόμενη) του ΧΑΚ. 

Οικονομικό Έτος : Σημαίνει την ετήσια οικονομική χρήση από 1η Ιουλίου μέχρι 30 Ιουνίου. 

Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

: Ο όμιλος εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ο οποίος απαρτίζεται 

από τις εταιρείες ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, SELECTED VOLT 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

: Ο όμιλος εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο οποίος απαρτίζεται 
από τις εταιρείες SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
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SELECTED VOLT : Η 100% θυγατρική εταιρεία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  66409/04/Β/08/135. 

Σύμβουλος Εισαγωγής : Η εταιρεία Sharelink Securities and Financial Services Ltd. 

Τιμή Εισαγωγής : Η τιμή εισαγωγής των Μετοχών στο ΧΑΚ. 

Φ/Β : Φωτοβολταϊκά. 

ΧΑΚ : Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

€ : Νόμισμα σε Ευρώ. 
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 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρυπίδης Χαρ. Δοντάς  (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) 

Απόστολος Ηλ. Δοντάς (Αντιπρόεδρος) 
Απόστολος Ιωάν. Δοντάς (Μέλος) 

 
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

15ο χλμ Λεωφόρου Πάρνηθος, 

T.K. 136 71 Αχαρναί,  
Τ.Θ. 46577-13610 Αθήνα, 

Ελλάδα 
 

Τηλέφωνο: +30210 2404240 

Τηλεμοιότυπο: +30210 2467177 
Ιστοσελίδα: www.stiafilco.com  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67911/04/Β/09/46 Περιφέρεια Αττικής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 24 Μαρτίου 2009 

 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Εμμανουήλ Ν. Μανουσάκης 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 27271 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Γρηγόριος Ευαγγ. Μπιτσικώκος 

Μιχαλακοπούλου 2 και Διοχάρους 

Αθήνα Τ.Κ. 11528   
 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Τράπεζα Πειραιώς 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Sharelink Securities and Financial Services Limited 

Θεοτόκη 6,  
Τ.Θ. 22379, 

1521 Λευκωσία  

 

 

http://www.stiafilco.com/
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις υπόλοιπες πληροφορίες που 

περιέχονται στο παρόν Έγγραφο, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται 
παρακάτω, πριν επενδύσουν στην Εταιρεία. 

Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία, η χρηματοοικονομική θέση της ή 
τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να 

σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους 
οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί 

να µην είναι οι µόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του 
παρόντος δεν είναι δεδομένοι ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Εξάρτηση στη ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ) για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 

Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Το καθεστώς 

πώλησης ενέργειας αυτή τη στιγμή στη Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα να πωλείται μόνο στη ΛΑΓΗΕ (ΔΕΣΜΗΕ). Ως εκ 
τούτου το συνολικό εισόδημα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου στη ΛΑΓΗΕ με την οποία 

υπάρχει συμφωνία διάρκειας 20 έτων. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμφωνίας με τη ΛΑΓΗΕ, τότε τα λειτουργικά 
εισοδήματα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα μείνουν εκτεθειμένα και θα υποστούν σοβαρές μειώσεις μέχρι η 

Διοίκηση της Εταιρείας να μπορέσει να αντικαταστήσει τα εν λόγω εισοδήματα με εναλλακτικό τρόπο εισοδημάτων. 

Επίσης σε περίπτωση καθυστέρησης των οφειλών από τη ΛΑΓΗΕ, τότε τα εισοδήματα της Εταιρείας θα μειωθούν σε 
θέματα τόκων εισπρακτέων. 

Κρατικές επιδοτήσεις των ΑΠΕ 

Ο Κλάδος Ενέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κρατικές επιδοτήσεις καθώς το κόστος κατασκευής των 

συγκεκριμένων συστημάτων ΑΠΕ είναι πολύ μεγάλο. Κατά την παρούσα, η θυγατρική εταιρεία SELECTED VOLT 
περιμένει κρατική επιχορήγηση ύψους €7,5 εκατ. από την κατασκευή του Φ/Β σταθμού στα Φάρσαλα (έχει υποβάλει 

αίτησης από τις 31/12/2009), κάτι που θα τονώσει σημαντικά την κεφαλαιουχική της επάρκεια.  

Παρόλο που το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έγγραφο του, ενημέρωσε την εταιρεία 
SELECTED VOLT για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση του επενδυτικού της 

σχεδίου με επιχορήγηση ύψους €7,5 εκατ., οποιαδήποτε ακύρωση της απόφασης ή καθυστέρηση στην προβλεπόμενη 
πληρωμή της επιχορήγησης, θα είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση των υπόλοιπων έργων που αναμένονται 

ανεγερθούν στον όμιλο ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μέχρι να ανεβρεθεί η ανάλογη χρηματοδότηση. 

Ανάκληση αδειών 

Οι λειτουργικές εργασίες του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ βασίζονται στις άδειες που έχει αποκτήσει άμεσα ή 
έμμεσα μέσω των θυγατρικών του για παροχή ΑΠΕ μέσω Φ/Β και βιοενέργειας (βιοαερίου και βιομάζας). Οποιαδήποτε 

ανάκληση των εν λόγω αδειών από τις ρυθμιστικές αρχές μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα και τη 

λειτουργία του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.   

Νομοθεσία 

Ουσιαστική αλλαγή σε οποιαδήποτε νομοθεσία στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (π.χ. αυστηρότεροι περιορισμοί/ κανονισμοί στον τρόπο διαχείρισης των ΑΠΕ) μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά τα αποτελέσματα και τη λειτουργία του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αφού ο κλάδος Ενέργειας 
υπάγεται σε διάφορους κανόνες και περιορισμούς.   

Κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα  

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει κατά το παρελθόν χρηματοδοτήσει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, μέσω 

σύναψης τραπεζικού δανεισμού. Η δυνατότητα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια 

μέσω τραπεζικού δανεισμού επηρεάζεται σημαντικά, μεταξύ άλλων, από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις 
εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα για να επιχορηγήσει τα επιχειρηματικά της πλάνα. Η παρούσα 

διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και η πιθανή αύξηση των επιτοκίων, ενδέχεται να αυξήσουν το χρηματοοικονομικό 
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κόστος του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα της να αντλήσει πρόσθετα 
κεφάλαια, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στα προβλεπόμενα σχέδια του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

Ραγδαία τεχνολογική αλλαγή στη τεχνογνωσία των ΑΠΕ 

Ο Κλάδος Ενέργειας είναι ένας κλάδος ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία κατά την τελευταία δεκαετία. Οποιαδήποτε 

σημαντική αλλαγή στη τεχνογνωσία των ΑΠΕ είτε σε θέματα επιδόσεων και μείωσης κόστους, είτε σε περιβαλλοντικά 
θέματα κτλ. μπορεί να μειώσει σημαντικά τα εισοδήματα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αφού θα ήταν δύσκολο 

και ζημιογόνο να επιφέρει οποιεσδήποτε αλλαγές στα υφιστάμενα έργα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η διάρκεια 
έργου των Φ/Β του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται στα 20 έτη όπως και η διάρκεια έργου για την 

κατασκευή των έργων βιοαερίου και βιομάζας. Σε περίπτωση που κάποιοι ανταγωνιστές καταφέρουν να υιοθετήσουν 
καλύτερη τεχνολογία με πολύ καλύτερες και μεγαλύτερες επιδόσεις στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τότε υπάρχει 

και ο κίνδυνος μείωσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ από την ΛΑΓΕΗ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ). 

Ηλιακή Ενέργεια 

Η λειτουργία των Φ/Β και η απορρόφηση της Ηλιακής Ενέργειας εξαρτάται στις καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια 

και καθαρό ουρανό. Κακές καιρικές συνθήκες μειώνουν σημαντικά τις αποδόσεις των Φ/Β και την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοιος κίνδυνος βέβαια είναι μειωμένος σε χώρες όπως η Ελλάδα η οποία έχει το μεγαλύτερο 

διάστημα του έτους ηλιοφάνεια. 

Θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος 

Οι λειτουργίες του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διέπονται από πληθώρα νόμων και κανονισμών όσον αφορά τη 
λειτουργία και συντήρηση των έργων ΑΠΕ. Κάποιοι από αυτούς τους κανονισμούς σχετίζονται, μεταξύ άλλων, σε 

θέματα όπως την μόλυνση του αέρα, την ρύπανση, τη εκποίηση τοξικών και χημικών και τη μεταφορά τυχών 

επικίνδυνων υλών. Κάποιοι από αυτούς τους κανονισμούς γίνονται πιο αυστηροί με αποτέλεσμα η τήρησή τους να 
γίνεται όλο και πιο δαπανηρή για οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του ΑΠΕ. 

Οι εταιρείες του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υπάγονται σε συγκεκριμένες άδειες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη 
θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος στους χώρους εργασιών. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιβαρύνεται με σοβαρότατες δαπάνες για την διατήρηση της ασφάλειας και του περιβάλλοντος στους 
χώρους εργασιών του που αντιστοιχεί στην κάθε άδεια. 

Οποιαδήποτε ατυχήματα ή κακομεταχείριση στις λειτουργίες των εγκαταστάσεων των ΑΠΕ μπορεί να επιφέρουν 
σοβαρότατες ζημιές/βλάβες στις εγκαταστάσεις παραγωγής ΑΠΕ ή τραυματισμούς σε ανθρώπινες ζωές. Κάτι τέτοιο 

μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον κόστα για διορθώσεις ή δικαστικές αγωγές ή ακόμα σε διακοπή εργασιών και οι οποίες 

να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στα αποτελέσματα και στο μέλλον του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  

Επίσης, σύμφωνα με κάποιες μελέτες από τα “North Carolina Academy of Family Physicians” και “Massachusetts 

Medical Society”, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη μέθοδο υπολειμμάτων βιομάζας όπως ξύλου έχουν δείξει 
ότι αυξάνεται ο κίνδυνος του πρόωρου θανάτου, άσθματος και καρδιοπαθειών καθώς η ανάφλεξη προκαλεί πολλά 

χημικά παράγωγα όπως μονοξείδιο αζώτου (nitrogen oxide). Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τότε αυτό θα είχε σοβαρές 
συνέπειες στις μελλοντικές λειτουργίες του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αφού έχει πάρει ήδη άδεια για 

εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 2,5 MW με καύση βιομάζας. 

Έντονος Ανταγωνισμός και τυχών μείωση τιμών 

Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο ηλιακό δυναμικό και εκτιμάται ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να καλύψει το ένα τρίτο των 

ενεργειακών αναγκών της χώρας. Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ηλιακής/ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας και 
μέχρι σήμερα πλήθος μικρών και μεσαίων εταιρειών έχουν επενδύσει στον τομέα αυτό. Ως αποτέλεσμα η σημερινή 

δυναμικότητα των Φ/Β εγκαταστάσεων στη χώρα έχει επεκταθεί σε σημαντικά επίπεδα κάτι το οποίο έχει κάνει τον 
Κλάδο Ενέργειας ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό και μπορεί να οδηγήσει σε υπερ-παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Εν συνεχεία ο έντονος ανταγωνισμός και η περεταίρω παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προκαλέσει μείωση στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ). Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μείωση στις τιμές μπορεί 

να βλάψει σημαντικά τα εισοδήματα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ τόσο στα υφιστάμενα έργα όσο και στα 
έργα βιομάζας και βιοαερίου που αναμένονται να υλοποιηθούν. 
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Ειδικευμένο Προσωπικό και εξάρτηση σε ανθρώπους κλειδιά 

Η συνεχής επιτυχία κάθε εταιρείας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο προσωπικό της. Ειδικά ένας όμιλος στον Κλάδο 

Ενέργειας πρέπει να είναι άρτια στελεχωμένος από άτομα ειδικευμένα στη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των 

έργων και τη διαχείριση τόσο λειτουργικών όσο και χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν εργοδοτεί άμεσα ειδικευμένο προσωπικό για 

τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του αλλά υποστηρίζεται από στελέχη (σε διάφορες ειδικότητες π.χ. ηλεκτρολόγοι, 
μηχανικοί, συντηρητές κ.ά.) που ήδη εντάσσονται στο δυναμικό του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ. Ως εκ 

τούτου, υπάρχει μειωμένος κίνδυνος στο συνεχή και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η απώλεια σημαντικών υπαλλήλων από τη Μητρική Εταιρεία πιθανόν να επιφέρει αρνητική επίδραση στα 

αποτελέσματα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  

Επίσης, οι εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

έχουν πολύχρονη πείρα και έχουν, επίσης, δημιουργήσει σημαντικές διασυνδέσεις με άτομα στα οποία βασίζεται η 

ανάπτυξη του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η απώλεια οποιουδήποτε από αυτούς πιθανό να έχει επιπτώσεις πάνω 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

Λειτουργικά Μέτρα 

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί σε μια αγορά όπου η ακεραιότητα, το ήθος και η εμπιστοσύνη του 

κοινού έχουν πρωταρχικό ρόλο. Ακόμα και αν ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διατηρεί επαρκή εσωτερικά 
λειτουργικά μέτρα, οποιαδήποτε κακοδιαχείριση, απάτη ή παράληψη που μπορεί να προκαλέσει αρνητική δημοσιότητα 

ή να μην ικανοποιήσει κάποιες ευθύνες του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είτε σε θέματα ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων είτε σε περιβαλλοντικά θέματα, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αρνητική ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή στις λειτουργικές εργασίες του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  

Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μπορεί να έχουν σοβαρές καταστροφές από τυχών καιρικές 
καταστροφές, διακοπή εργασιών, σκόπιμη δολιοφθορά ή άλλα γεγονότα τα οποία δεν καλύπτονται από τις ασφαλίσεις 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ. Οποιαδήποτε σοβαρή καιρική 
καταστροφή μπορεί να αποφέρει σοβαρές βλάβες και ζημιές στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ, ειδικότερα των 

εγκαταστάσεων Φ/Β τα οποία είναι εκτεθειμένα και συνεπώς διακοπή των εργασιών μέχρι διορθώσεων των ζημιών.  

Επίσης, παρόλο που υπάρχει ασφάλεια στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ, οποιαδήποτε σκόπιμη δολιοφθορά η οποία δεν θα 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μπορεί να αποφέρει σοβαρές βλάβες και ζημιές στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ, συνεπώς 
διακοπή των εργασιών μέχρι διορθώσεων των ζημιών.  

Περεταίρω, οποιαδήποτε γεγονότα (ανωτέρας βίας) που μπορεί να επιφέρουν διακοπή των εργασιών του Ομίλου 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα έχουν συνεπώς αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Σε 
συνεχεία,  εάν αυτά τα γεγονότα δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές δεσμεύσεις του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τότε τα αποτελέσματα και η μελλοντική λειτουργία του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα 
επηρεαστούν σημαντικά. 

Οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον   

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα όπου τόσο το οικονομικό όσο και το πολιτικό 

περιβάλλον είναι σοβαρά επιρρεπή σε διαταράξεις και αστάθεια.  

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί και επηρεάζεται από την πορεία τόσο της χρηματαγοράς και 

κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος όσο και των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Κατ’ επέκταση οι αποδόσεις και 

τα αποτελέσματά της εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μακροοικονομικούς παράγοντες όπως οι φάσεις του 
οικονομικού κύκλου, οι οικονομικές εξελίξεις, οι θεσμικές αλλαγές καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις στο βαθμό που 

εκείνες έχουν άμεση επίπτωση στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Η οικονομική αστάθεια που επικρατεί στην 
Ελλάδα μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ άμεσα. Πέραν τούτων, η απόκλιση των 

επίσημων προβλέψεων για την πορεία των ρυθμών ανάπτυξης βασικών μεγεθών καθώς και βασικών μακροοικονομικών 
δεικτών της Ελληνικής Οικονομίας, όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία, δύνανται να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα.  

Τέλος, πιθανές σημαντικές αρνητικές πολιτικές εξελίξεις (σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο) είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
την οικονομία και την κεφαλαιαγορά και κατ’ επέκταση τις οικονομικές μονάδες, τις τράπεζες και ενδεχομένως τη 

ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ).  

Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες χαράσσει και προσαρμόζει τη στρατηγική 
της, με στόχο την αποτελεσματική και σύγχρονη διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων.  
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Μείωση στις τιμές γης και ακινήτων   

Ένα ποσοστό των κεφαλαίων του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι επενδυμένο σε γη και ακίνητη περιουσία στην 

Ελλάδα. Οποιαδήποτε μείωση στις τιμές γης και ακινήτων πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά την ΚΑΕ του Ομίλου 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  

Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος  

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο, 
κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο ταμειακών ροών. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων 

εστιάζεται στη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 
αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη 
διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος αγοράς, ρευστότητας, επιτοκίου και πιστωτικός κίνδυνος. 

(i) Κίνδυνος Αγοράς 

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο αφού όλες οι συναλλαγές γίνονται σε 
ευρώ. 

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής από τη ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ) αφού παρόλο που 
υπάρχει συμφωνία για την τιμή παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, οποιαδήποτε μείωση από πλευράς της ΛΑΓΗΕ 

(πρώην ΔΕΣΜΗΕ), είτε από έντονο ανταγωνισμό είτε από υπέρ-παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

(ii) Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να είναι αποτέλεσμα της 

αδυναμίας από μέρους του πελάτη να καταβάλλει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής 

του. Με βάση ότι ο μοναδικός πελάτης του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ) τότε 
εκτιμάται ότι ο πιστωτικός κίνδυνος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.  

Επίσης, ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο από τη χορήγηση εγγυήσεων υπέρ τρίτων 
για την ανάληψη δανειοδότησης. 

(iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο μόνος χρηματοοικονομικός κίνδυνος που επηρεάζει σημαντικά τα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Ο κίνδυνος επιτοκίου αναφέρεται στις μεταβολές των μελλοντικών 
ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων εξαιτίας των διακυμάνσεων στα επιτόκια. Οι διακυμάνσεις των 

επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την παρούσα αξία των αναμενόμενων ροών από μια επένδυση ή µία 

υποχρέωση.  

(iv) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις χρηματοοικονομικές της 
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη 

διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών εισροών και εκροών, καθώς και στην εξασφάλιση επαρκών 
ταμειακών διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων για τις τρέχουσες συναλλαγές. Η εταιρεία έχει 

εγκεκριμένα χρηματοδοτικά όρια. Στα πλαίσια διαχείρισης του συγκεκριμένου κινδύνου το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη 
συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ διαχειρίζεται τις 

ανάγκες ρευστότητας της μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών. Η εταιρεία 

διατηρεί μετρητά και καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για 
διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές  

Εισαγωγή στη Ν.Ε.Α. Αγορά του ΧΑΚ 

Η αίτηση για εισαγωγή της Εταιρείας αφορά τη Ν.Ε.Α., μία μη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ, η οποία αποτελεί 

Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης όπως αυτό ορίζεται και περιγράφεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/2007 και στην οποία απευθύνονται για εισαγωγή 

αναπτυσσόμενες ή μικρότερες εταιρείες σε σχέση με τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στις ρυθμιζόμενες αγορές του 

ΧΑΚ. 
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Οι μετοχές της Εταιρείας δεν αποτελούν κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές  

Κάθε πιθανός επενδυτής σε οποιεσδήποτε μετοχικές αξίες εισηγμένες σε μη ρυθμιζόμενη αγορά ως η ΝΕΑ του ΧΑΚ 

πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα μιας τέτοιας επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. Συγκεκριμένα κάθε πιθανός επενδυτής πρέπει: 

 να έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση και 

κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε μια τέτοια επένδυση, στα πλαίσια της ιδιαίτερης οικονομικής 

κατάστασης του, την επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας και τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει μια τέτοια 

επένδυση στο συνολικό του χαρτοφυλάκιο. 

 να έχει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους και ρευστότητα έτσι ώστε να μπορέσει να επωμισθεί όλους τους 

κινδύνους της επένδυσης του. 

 να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να πωλήσει τις μετοχές του για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ή και καθόλου και  

 να είναι σε θέση να αξιολογήσει (είτε ο ίδιος είτε με τη βοήθεια οικονομικών συμβούλων) τα πιθανά σενάρια 

που αφορούν τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την επένδυση του όπως το ευρύτερο οικονομικό 

περιβάλλον, ή άλλους παράγοντες και στη δυνατότητα του να αναλάβει τους κινδύνους που εμπεριέχονται 

στην επένδυση του 

Μεταβολές στην τιμή της μετοχής 

Οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά καιρούς σε σημαντικές μεταβολές τόσο όσον αφορά στις τιμές 

των μετοχών όσο και στον όγκο συναλλαγών. Η τιμή των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις 

που να οφείλονται στις προαναφερθείσες μεταβολές και να μην συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα και τις 
προοπτικές της Εταιρείας. Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα 

η οικονομική ύφεση, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενδέχεται να επηρεάσουν 
σημαντικά την πορεία της τιμής και τη ζήτηση για τις μετοχές της Εταιρείας. 

Ρευστότητα τίτλων στο ΧΑΚ  

Η πιθανή απουσία ρευστότητας αγοράς ή πώλησης στους τίτλους της Εταιρείας, κίνδυνος ο οποίος ισχύει για τους 

περισσότερους εισηγμένους τίτλους εταιρειών στο ΧΑΚ, θα περιορίσει τη δυνατότητα των επενδυτών για πώληση ή 
αγορά των τίτλων της Εταιρείας είτε σε επιθυμητές τιμές είτε ολοκληρωτικά. Ο όγκος συναλλαγών και η 

εμπορευσιμότητα των μετοχών στο ΧΑΚ κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα από άλλες αναπτυγμένες 

κεφαλαιαγορές.  Έτσι η δυνατότητα διάθεσης μεγάλων πακέτων ή σημαντικών μεριδίων ανά πάσα στιγμή πιθανώς να 
είναι περιορισμένη. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

  
Πληροφορίες για τις κινητές αξίες που εισάγονται για διαπραγμάτευση  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ €3.490.000 διαιρεμένο σε 10.906.250 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,32 

έκαστη  

ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ €3.490.000 διαιρεμένο σε 10.906.250 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,32 

έκαστη 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10.906.250 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,32 έκαστη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Όλες οι μετοχές υπό εισαγωγή είναι της ίδιας κατηγορίας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Ελληνικά: ΕΠΙΕΝ 

Αγγλικά: EPIEN 

ΤΙΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ €3,88 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

€42.316.250 (10.906.250 μετοχές @ €3,88 η κάθε μία) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Όλες οι εκδομένες μετοχές έχουν δικαίωμα στα μερίσματα της Εταιρείας. Για 

περισσότερες πληροφορίες βλέπε Μέρος “Μερισματική Πολιτική” 

Αποτίμηση Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Η αποτίμηση του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έγινε με βάση τη μέθοδο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (“ΠΤΡ”) 

(Discounted Cash Flow). Με βάση αυτή τη μέθοδο, η αποτίμηση ανήλθε στα €42.316.250, ήτοι €3,88 ανά μετοχή της 
εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ονομαστικής αξίας €0,32 έκαστη. 

 

Μέθοδος 

Η μέθοδος αποτίμησης του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έγινε με βάση τα πιο κάτω στάδια: 

1. Αποτίμηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ξεχωριστά που προέρχονται από τις 
ακόλουθες άδειες: 

 Άδεια λειτουργίας Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης SELECTED VOLT 

ισχύος 9,99 MWp στη θέση Βαμβάκου του Δήμου Φαρσάλων (πρώην δήμος Πολυδάμαντας), Νομού 
Λάρισας. 

 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 5,252 MW στη θέση Βαμβάκου 

του Δήμου Φαρσάλων (πρώην δήμος Πολυδάμαντας), Νομού Λάρισας της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΒΙΟΑΕΡΙΟ. 

 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 2,5 MW στη θέση 7ο χλμ. της 

παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων – Λάρισας, στη θέση Βαμβακούς, Δήμου Φαρσάλων (πρώην δήμος 
Πολυδάμαντας), Νομού Λάρισας της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

2. Ενοποίηση των αποτελεσμάτων αποτίμησης από τις δραστηριότητες Φ/Β, βιομάζας και βιοαερίου 
χρησιμοποιώντας ποσοστό βαρύτητας αφού ο σταθμός Φ/Β είναι ήδη σε λειτουργία ενώ οι λειτουργικές 

εργασίες για την ηλεκτρική ενέργεια μέσω βιομάζας και βιοαερίου αναμένονται να αρχίσουν μέχρι το 2015. 

3. Τελική αποτίμηση του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αφαιρώντας τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

Προϋποθέσεις 

1. Οι βασικές προϋποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της δραστηριότητα των Φ/Β της εταιρείας 

SELECTED VOLT είναι ως εξής: 
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 Το έργο είναι ήδη σε λειτουργία από τον Μάρτιο 2011. Διάρκεια ζωής έργου 20 έτη (λήγει το έτος 
2031). 

 Η αποτίμηση έλαβε υπόψη την χορήγηση επιδότησης ύψους €7,5 εκατ. κατά την οικονομική χρήση 

2013 και συνεπώς αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων €7,5 εκατ. κατά το ίδιο έτος. 

 Εισόδημα ύψους €5,4 εκατ. κάθε έτος με βάση τη συμφωνία με τη ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ). 

 Κόστος δανεισμού (cost of debt) 8%. 

 

2. Οι βασικές προϋποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της δραστηριότητα του βιοαερίου της 
εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ είναι ως εξής: 

 Το έργο θα λειτουργήσει κατά την οικονομική χρήση 2013. Διάρκεια ζωής έργου 20 έτη (λήγει το έτος 
2032). 

 Προβλεπόμενο κόστος επένδυσης ύψους €15 εκατ. με δείκτη δανεισμού προς ίδια κεφάλαια 80:20. 

 Αναμενόμενο εισόδημα ύψους €8 εκατ. κάθε έτος σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος (i) της 
τιμολόγησης κατηγοριών ΑΠΕ. 

 Κόστος δανεισμού (cost of debt) 10%. 

 

3. Οι βασικές προϋποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της δραστηριότητα της βιομάζας της 
εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ως εξής: 

 Το έργο θα λειτουργήσει κατά την οικονομική χρήση 2014. Διάρκεια ζωής έργου 20 έτη (λήγει το έτος 
2033). 

 Προβλεπόμενο κόστος επένδυσης ύψους €5,5 εκατ. με δείκτη δανεισμού προς ίδια κεφάλαια 80:20. 

 Αναμενόμενο εισόδημα ύψους €3,5 εκατ. κάθε έτος σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος (i) της 
τιμολόγησης κατηγοριών ΑΠΕ. 

 Κόστος δανεισμού (cost of debt) 10%. 

 

4. Το ύψος βαρύτητας στις αποτιμήσεις των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει δοθεί 
κυρίως με βάση τη λειτουργία της κάθε δραστηριότητας. 

 Η αξία αποτίμησης της δραστηριότητα των Φ/Β της εταιρείας SELECTED VOLT έχει συμπεριληφθεί εξ’ 
ολοκλήρου καθώς έχει ήδη αρχίσει δραστηριότητα από τον Μάρτιο του 2011 και υπάρχει ήδη 

υφιστάμενη συμφωνία με τη ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ).  

 Έχει δοθεί δείκτης βαρύτητας ύψους 35% τόσο για την αξία αποτίμησης των αναμενόμενων σταθμών 
βιοαρείου και βιομάζας που θα ανεγερθούν καθώς δεν έχουν αρχίσει τη λειτουργία παραγωγής 

ενέργειας και κατά την παρούσα δεν έχει υπογραφεί ακόμα συμφωνία με τη ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ).  

 

Ενοποίηση Αποτελεσμάτων και τελική αποτίμηση Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την αποτίμηση του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 
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Μεγέθη Εκδότη 

30.06.2010* 30.06.2011* 31.12.2011*

Αριθμός Μετοχών 14.000 349.000 349.000

Αναπροσαρμογή στον αριθμό μετοχών** 10.906.250 10.906.250 10.906.250

ΚΑΕ [Σε €] (561.917,89) 3.234.867,49 4.268.240,59

ΚΑΕ/μετοχή [Σε €] Δ/Ι 0,30 0,39

Κέρδη/(ζημιά) πριν τη φορολογία [Σε €] (722.764,66) 603.981,68 1.242.879,32

Κέρδη/(ζημιά) πριν τη φορολογία/μετοχή [Σε €] (0,07) 0,06 0,11

Κέρδη/(ζημιά) μετά τη φορολογία [Σε €] (701.917,89) 450.259,86 1.033.373,10

Κέρδη/(ζημιά) μετά τη φορολογία / μετοχή [Σε €] (0,06) 0,04 0,09

Τιμή Έκδοσης προς ΚΑΕ Μετοχής (Ρ/ΒV) Δ/Ι 13,08 9,91

Τιμή Έκδοσης προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε) Δ/Ι 93,98 40,95

Δ/Ι=Δεν Ισχύει

* Έχουν χρησιμοποιηθεί τα μη ελεγμένα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ .

** Σε ΕκΓΣ των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, αποφασίστηκε όπως η ονομαστική αξία ύψους €10,00

έκαστη μειωθεί στα €0,32 και ως εκ τούτου, ο αντίστοιχος αριθμός μετοχών για τα έτη που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2010 και

2011 και για την εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 από την Μητρική Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο €140.000. Η διάρκεια της 

Εταιρείας ορίσθηκε σε 50 έτη. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ίδρυση εταιρειών που σκοπό θα έχουν την παραγωγή  
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή μη, την ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταικών στοιχείων, 

την παραγωγή και διάθεση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή μη και τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
θερμότητας Υψηλής Αποδόσεως και συναφείς δραστηριότητες. 

Με απόφαση της 3ης Ιουλίου 2008 του ΔΣ της Μητρικής Εταιρείας αποφάσισε την ίδρυση της 100% θυγατρικής 
εταιρείας με την επωνυμία SELECTED VOLT η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 

66409/04/Β/08/135. Σκοπός της SELECTED VOLT είναι η (α) ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής Φ/Β και (β) η 
παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 

θερμότητας υψηλής απόδοσης και συναφείς δραστηριότητες. Το ΔΣ της Μητρικής Εταιρείας με απόφαση ημερομηνίας 

31 Ιουλίου 2009 για καλύτερη εξυπηρέτηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ αποφάσισε τη μεταβίβαση ολόκληρου του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας SELECTED VOLT στο κεφάλαιο της Εταιρείας. 

Με απόφαση της 22ης Μαΐου 2009 του ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε την ίδρυση της 100% θυγατρικής εταιρείας με την 

επωνυμία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 
68165/04/Β/09/84. Σκοπός της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ είναι η ανάπτυξη δικτύων εφοδιασμού, εκμετάλλευσης, 

παραγωγής και εμπορίας βιοαερίου - βιομάζας για ενεργειακές και άλλες χρήσεις, προερχόμενες από παντός είδους 
υπολειμματικές μορφές βιομάζας, από ενεργειακές και μη καλλιέργειες, καθώς και από προϊόντα επεξεργασίας τους 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Μετά από αίτημα της Εταιρείας η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την με αριθμ. 596/2011 απόφασή της ημερομηνίας 9 
Μαΐου 2011, χορήγησε στην Εταιρεία “Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 2,5 MW 

στη θέση Βαμβακού του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας”.  

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Σκοπός της Εταιρείας βάσει του καταστατικού της είναι α) η ίδρυση εταιρειών παντός εταιρικού τύπου που σκοπό θα 

έχουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή μη, β)την ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής 

φωτοβολταϊκών στοιχείων, γ)την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδόσεως, δ)κάθε συναφή ή παρεμφερή εργασία έχουσα 

σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την μελέτη, προμήθεια ή εμπορία του απαραίτητου γι’ αυτές 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ε)την ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή 

και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού, καθώς και την 
ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές καθώς και την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιμη ή μη, στ)την επί κέρδη διάθεση και εν γένει 
εκμετάλλευση των παραγομένων στις εργοστασιακές μονάδες προϊόντων καθώς και την επί κέρδη διάθεση και την εν 

γένει εκμετάλλευση κάθε μορφής ενέργειας παραγόμενης ιδίως από ανανεώσιμες πηγές ή μη, ζ)την επί κέρδη 

απόκτηση και περαιτέρω διάδοση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής με τα παραγόμενα στις άνω εργοστασιακές 
μονάδες προϊόντα και ενέργεια. 

Με απόφαση ΕκΓΣ ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2011 έγινε τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας με 
προσθήκη στην πρώτη παράγραφο νέου εδαφίου υπό σημείωση “η” που έχει ως ακολούθως: η) την παραγωγή, 

εισαγωγή , διάθεση και εμπορία Βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Oμίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, είναι η ενασχόληση με τις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, η 

Εταιρεία, συμμετάσχει σε εταιρείες που έχουν στην ιδιοκτησία τους Φ/Β σταθμούς εν λειτουργία ή έχουν στην κατοχή 
τους άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Κατά την παρούσα, είναι μοναδικός μέτοχος της SELECTED VOLT που έχει θέσει σε λειτουργία τον μεγαλύτερο Φ/Β 
σταθμό της Ελλάδας ισχύος 9,99MW, οποίος είναι ένας και από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Η λειτουργία του 

Φ/Β πάρκου θα εξασφαλίζει στον Όμιλο ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα επόμενα έτη επαρκή κεφάλαια για επέκταση 

των δραστηριοτήτων του και περεταίρω ανάπτυξη. Η Διοίκηση προσανατολίζεται σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
στον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ καθώς εκτιμά, ότι ο ενεργειακός κλάδος 

στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι πολλά υποσχόμενος.  

Παράλληλα η Εταιρεία συμμετέχει κατά 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ που με την σειρά της 

είναι κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, ισχύος 5,25MW. Τέλος, η Εταιρεία είναι 
και η ίδια κάτοχος μίας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, ισχύος 2,5MW.  

Παράλληλα, η Εταιρεία ασχολείται με την εξέλιξη και άλλων αδειών με στόχο την ωρίμανσή τους, ώστε να ξεκινήσει η 
κατασκευή των έργων. Η τεχνική ομάδα της Εταιρείας ασχολείται, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων έργων 

καθώς και με την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Παράλληλα, η οικονομική 

ομάδα, ασχολείται με την οικονομική, λογιστική, χρηματοδοτική και φορολογική υποστήριξη των εταιρειών του Ομίλου 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

Η λειτουργία των εργασιών του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εξαρτάται από τις ακόλουθες άδειες: 

 Άδεια λειτουργίας Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης SELECTED VOLT ισχύος 9,99 

MWp στη θέση Βαμβάκου του Δήμου Φαρσάλων (πρώην δήμος Πολυδάμαντας), Νομού Λάρισας. 

 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 5,252 MW στη θέση Βαμβάκου του 

Φαρσάλων (πρώην δήμος Πολυδάμαντας), Νομού Λάρισας της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ. 

 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 2,5 MW στη θέση 7ο χλμ. της παλαιάς 

Εθνικής Οδού Φαρσάλων – Λάρισας, στη θέση Βαμβακούς, Δήμου Φαρσάλων (πρώην δήμος Πολυδάμαντας), 

Νομού Λάρισας της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ απαρτίζεται από τις εταιρείες SELECTED VOLT και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ οι οποίες 

περιγράφονται πιο κάτω: 

SELECTED VOLT 

Η εταιρεία SELECTED VOLT αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στον τομέα των 
ΑΠΕ. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας SELECTED VOLT είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Το καθεστώς πώλησης ενέργειας αυτή τη στιγμή στη Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα να πωλείται μόνο στη 
ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ). Στις 2 Σεπτεμβρίου 2009, υπογράφηκε Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

μεταξύ της εταιρείας SELECTED VOLT και της ΛΑΓΕΗ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ) με διάρκεια 20 έτη (Για περισσότερες 

πληροφορίες βλέπε Μέρος “Σημαντικές Συμβάσεις”).  

Τον Σεπτέμβριο του 2010 άρχισαν οι εργασίες εγκατάστασης μεγάλου Φ/Β πάρκου 9,99 MW στη θέση Βαμβακού του 

δήμου Φαρσάλων (παλαιού Πολυδάμαντα) Λαρίσης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που 
είχαν ορισθεί τον Φεβρουάριο του 2011. Από τον Μάρτιο του 2011 βρίσκεται πλέον σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. 

Η εταιρεία SELECTED VOLT από το Μάρτιο του 2011 έχει θέσει σε λειτουργία το Φ/Β πάρκο 9,99 MW, που 
εγκατέστησε σε ιδιόκτητο γήπεδο 200 περίπου στρεμμάτων στη θέση Βαμβακού του δήμου Φαρσάλων Λαρίσης 

(παλαιού Πολυδάμαντα). Η απόδοση έως τώρα του Φ/Β σταθμού θεωρείται πολύ ικανοποιητική. Ο Φ/Β σταθμός 
λειτουργεί χωρίς προβλήματα και εκτιμώμενος ετήσιος τζίρος της εταιρείας SELECTED VOLT θα ανέρχεται περίπου σε 

€5,4 εκατ.  

Το κόστος της επένδυσης ανήλθε περίπου στα €28 εκατ. Ήδη από τις 30.12.2009 είχε κατατεθεί επενδυτική πρόταση 
για την ένταξη επένδυσης Φ/Β σταθμού στις διατάξεις του Ν.3299/2004. Με την υπ’ αριθμό 46851/ΥΠΕ/5/02960/Ε/Ν. 

3299/04/3-11-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν.3299/04 της εταιρείας SELECTED VOLT για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 

της επιχορήγησης, που αναφέρεται στη δημιουργία Φ/Β σταθμού, ονομαστικής ισχύος 9,99 MW, συνολικής 
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επιχορηγούμενης δαπάνης €25 εκατ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί του κόστους της 
επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή στα €7,5 εκατ. 

Στις 19 Ιανουαρίου 2012, με βάση το ICAP Credit Rating, η εταιρεία SELECTED VOLT αξιολογήθηκε κλίμακα ως 5* 

εταιρεία.   

Οι ασφαλιστικές καλύψεις του Φ/Β πάρκου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη του Φ/Β σταθμού κατά παντός κινδύνου καθώς και κάλυψη αστικής ευθύνης, 
από ασφαλιστική εταιρεία ευρείας αποδοχής και με ικανοποιητικά οικονομικά στοιχεία / RATING. 

 Εγγύηση προϊόντων από τους προμηθευτές και κατασκευαστές για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην 
κατασκευή του φ/β σταθμού όπως τα Φ/Β πλαίσια, τους inverters/μετατροπείς, μετασχηματιστές, καλώδια, 

βάσεις στήριξης, σύνολο υπόλοιπου εξοπλισμού τουλάχιστον για 2 έτη. 

 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας του Φ/Β σταθμού από την ΒΙΟΣΑΡ Ενεργειακή Α.Ε. για 5 έτη, η οποία εγγυάται 

την απρόσκοπτη λειτουργία του Φ/Β και κατ’ επέκταση τις μηχανικές βλάβες, την διαθεσιμότητα και την 

ετήσια προσδοκώμενη ηλεκτρική παραγωγή του σταθμού (Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Μέρος 
“Σημαντικές Συμβάσεις”).     

 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009 και σκοπός της είναι η ανάπτυξη 
δικτύων εφοδιασμού, εκμετάλλευσης, παραγωγής  και  εμπορίας  βιοαερίου-βιομάζας  για  ενεργειακές  και  άλλες  

χρήσεις, προερχόμενες από παντός είδους υπολειμματικές μορφές βιομάζας, από ενεργειακές και μη καλλιέργειες, 
καθώς και από προϊόντα επεξεργασίας τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Τον Αύγουστο του 2009 κατέθεσε στη Ρ.Α.Ε (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) αίτηση για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από βιοκαύσιμα ισχύος 5,252 MW. Η Ρ.Α.Ε με την 1402/1.10.2010 απόφασή της, χορήγησε στην εταιρεία 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ «Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 5,252 MW στη θέση 

Βαμβακού του Δήμου Φαρσάλων, Νομού Λάρισας. Με το με αρ.πρωτ. 13608/12.11.2010 έγγραφο κατέθεσε στην 
ΔΕΣΜΗΕ αίτημα διατύπωσης όρων σύνδεσης στο δίκτυο της Δ.Ε.Η, και το οποίο διαβιβάστηκε μέσω της ΔΕΣΜΗΕ προς 

την Δ.Ε.Η με το έγγραφο με αριθμ.πρωτ. 14822/9.12.2010. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  

 

Ιστορικό και Δραστηριότητα 

Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ιδρύθηκε από τους αδερφούς Χρήστο, Χαράλαμπο, Ηλία, Μιχάλη και Ιωάννη 

Δοντά το 1970 (ΦΕΚ 1322/17.9.70) ξεκινώντας με μια μονάδα παραγωγής βαμβακονημάτων στα Φάρσαλα με έδρα το 
15ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Πάρνηθος - Αχαρνές. Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ είναι εγγεγραμμένη στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 1419/06/Β/86/43 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 100 έτη. Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1991 και φέρει το διακριτικό τίτλο 
«STIAFILCO».  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ είναι η βιομηχανική 
επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και η παραγωγή παντός είδους νήματος και άλλων 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και η εμπορία προϊόντων βάμβακος, η βιομηχανική επεξεργασία προϊόντων 
τρίτων κ.ά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2006 έγινε τροποποίηση του 

άρθρου 2 του καταστατικού της με διεύρυνση του  σκοπού αυτής για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή 
ενέργεια ή και βιομάζα. 

Κατά τη χρήση 2011, ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ απασχολούσε  298  άτομα και αποτελεί μία από τις 

λίγες εταιρείες του κλάδου που διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, καθώς όλα τα στάδια από την 
παραλαβή του σύσπoρου βάμβακος μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, τα οποία διενεργούνται από την ίδια 

στα υποκαταστήματα της στα Φάρσαλα, τη Λιβαδειά και τη Λαμία. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση παραγωγής 
περιλαμβάνει: 

 Τρία σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάμβακος που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή 

βαμβακονημάτων  (2 στο Εργοστάσιο Φαρσάλων, 1 στο Εργοστάσιο Λαμίας). 

 Τέσσερα Κλωστήρια συνολικής δυναμικότητας 94.272 δακτυλιοφόρων αδραχτιών ένα κλωστήριο Οpen-End με 

1.120 κεφαλές ανοικτής κλώσης και στριπτήρια που της εξασφαλίζουν ευελιξία στην παραγωγή της η οποία 

επικεντρώνεται κυρίως σε νήματα πεννιέ (Εργοστάσιο Φαρσάλων). 

 Βαφεία νημάτων που αξιοποιούν εμπορικά  μέρος της παραγωγής των κλωστηρίων (Εργοστάσιο Λιβαδειάς). 

Συγκεκριμένα, η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ασχολείται με την εκκόκκιση σύσπορου βαμβακιού, την εμπορία 

εκκοκκισμένου βάμβακος, την παραγωγή νημάτων, τον εξευγενισμό νημάτων. Οι πωλήσεις της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ απευθύνονται κυρίως στην αγορά του εξωτερικού, καθώς το 70% περίπου της παραγωγής της 

εξάγεται. 

Συμμετοχές του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

Η σημερινή δομή του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ είναι επικεντρωμένη τόσο στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας με άμεση συμμετοχή από την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ όσο και στον τομέα της 
παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την άμεσα και έμμεση συμμετοχή του 

Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ: 

Εταιρεία Συμμετοχής Χώρα 

δραστηριοποίησης 

Άμεση 

συμμετοχή 

Έμμεση 

συμμετοχή 

Περιγραφή 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Ελλάδα 99,98%  Ίδρυση εταιρειών που σκοπό θα έχουν 
την παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ή μη, ίδρυση και 
λειτουργία μονάδων παραγωγής Φ/Β 

στοιχείων, παραγωγή και διάθεση 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας ή μη και τη Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής 

Αποδόσεως και συναφείς 

δραστηριότητες. 

SELECTED VOLT Ελλάδα  100% Ίδρυση και λειτουργία μονάδων 

παραγωγής Φ/Β και παραγωγή και 
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διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 

θερμότητας υψηλής απόδοσης και 
συναφείς δραστηριότητες.  

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Ελλάδα  100% Ανάπτυξη δικτύων εφοδιασμού, 

εκμετάλλευσης, παραγωγής και 
εμπορίας βιοαερίου - βιομάζας για 

ενεργειακές και άλλες χρήσεις, 
προερχόμενες από παντός είδους 

υπολειμματικές μορφές βιομάζας, από 
ενεργειακές και μη καλλιέργειες, καθώς 

και από προϊόντα επεξεργασίας τους 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη δομή του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ*: 

 

* Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ κατέχει άμεσα το 99,98% στην εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ το οποίο 
στρογγυλοποιείται στο 100% στο πιο πάνω διάγραμμα. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ είναι η εξής: 

Όνομα Ιδιότητα 

Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Eκτελεστικό Mέλος 

Απόστολος Ηλ. Δοντάς Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Eκτελεστικό Mέλος 

Απόστολος Ιωαν. Δοντάς Eκτελεστικό Mέλος 

Αρετή Ανδρ. Αρσενοπούλου Eκτελεστικό Mέλος 

Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος Mη Eκτελεστικό Mέλος 

Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης Aνεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος 

Ηλίας Γεωργ. Θεοδώρου Aνεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος 

Γεώργιος Ιωαν. Μέργος Aνεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος 
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Κύριοι Μέτοχοι 

Κατά την παρούσα ημερομηνία του Εγγράφου, οι κύριοι μέτοχοι της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ είναι ως 

ακολούθως: 

Μέτοχοι   

PRIMA Συμμετοχές ΑΕΒΕ 42,81% 

Φωτεινή Μιχ. Δοντά 7,22% 

Γεώργιος Μιχ. Δοντάς 7,22% 

Φωτεινή Ιωαν. Δοντά 5,59% 

Απόστολος Ιωαν. Δοντάς 5,53% 

Ευρύ κοινό 31,63% 

 
100,00% 

 

Οργανόγραμμα 
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ) – Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία  

Ο ΛΑΓΗΕ ιδρύθηκε με βάση το ν 4001/2011 για τη “Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 

για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις” (ΦΕΚ 179/22-8-2011) και ασκεί 
τις δραστηριότητες που ασκούνταν από τη “Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ”, 

πλην εκείνων που κατά το άρθρο 99 του ν.4001/2011 μεταφέρονται στην 'Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ' (ΑΔΜΗΕ ΑΕ). Ο ΛΑΓΗΕ εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων 

και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.  

Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα του ΛΑΓΕΗ, www.lagie.gr/systima-eggyiseon-

proeleysis/statistika/ 

 

 
 

 

http://www.lagie.gr/systima-eggyiseon-proeleysis/statistika/
http://www.lagie.gr/systima-eggyiseon-proeleysis/statistika/
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Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) 

Ο ΣΕΦ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2002 από τις σημαντικότερες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων. Ο ΣΕΦ πιέζει για τη γοργή και ουσιαστική ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών, τη 
θέσπιση των απαραίτητων κινήτρων και την άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα. Ο ΣΕΦ εκπροσωπεί την 

εγχώρια αγορά σε διεθνείς συναντήσεις και fora, και είναι μέλος της European Photovoltaic Industry Association 
(EPIA), του Network of National PV Associations (NNPVA) και της European Renewable Energies Federation (EREF). 

Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα του ΣΕΦ, www.helapco.gr/Στατιστικά_αγοράς.html: 

 

 

 

 

http://www.helapco.gr/Στατιστικά_αγοράς.html
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέχει τις ακόλουθες σημαντικές συμβάσεις: 

 Ημερομηνία 

Σύμβασης 

Σύμβαση Συμβαλλόμενα Μέρη Κυριότεροι Όροι 

1.  02/09/2009 Σύμβαση Πώλησης 
και Αγοράς 

Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

 ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ 

 SELECTED VOLT 

 Ο ΔΕΣΜΗΕ συμφωνεί να αγοράζει από 
τη SELECTED VOLT ηλεκτρική 

ενέργεια. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Διαχείρισης Συστήματος και του 

Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΚΔΣΚΣΗΕ). 

 Διάρκεια 20 έτη. 

 Τίμημα που αντιστοιχεί στο σύνολο 

της καθαρής παραγωγής ενέργειας που 
παραδίδει το Σύστημα ή το 

Διασυνδεμένο Δίκτυο σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 

Δ του 3468/2006 του άρθρου 27Α του 

ν.3734/2009 και τη λοιπή νομοθεσία 
που διέπει την αγορά και πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Ο ΔΕΣΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιεί μονομερώς την σύμβαση 
σύμφωνα με τον ΚΔΣΚΣΗΕ, όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

2.  27/08/2010 Σύμβαση Έργου 
για τη Μελέτη, 

Προμήθεια 
εξοπλισμού, 

Εγκατάσταση, 
Θέση σε 

Λειτουργία, 
Λειτουργία και 

Συντήρηση 

Φωτοβολταϊκού 
Πάρκου Ισχύος 

9,99 KW 

 ΒΙΟΣΑΡ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  

 SELECTED VOLT 

  

 Υπηρεσίες Μελέτης, Προμήθειας 
εξοπλισμού, Εγκατάστασης, Θέσης σε 

Λειτουργία μέχρι την παράδοση του 
Φ/Β σταθμού από τη ΒΙΟΣΑΡ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   

 Υπηρεσίες Συντήρησης του Φ/Β 

σταθμού για 5 έτη από τη ΒΙΟΣΑΡ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   

 Παρέχονται εγγυήσεις απευθείας από 

τη ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. προς τη 
SELECTED VOLT για καλή λειτουργία 

του Φ/Β σταθμού για 5 έτη, 
παραγόμενης ενέργειας Φ/Β σταθμού 

για 5 έτη. 

3.  01/04/2011 Σύμβαση Παροχής 
Υπηρεσιών 

 SELECTED VOLT 

 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 Παροχή διοικητικής, τεχνικής και 
οργανωτικής υποστήριξης από την 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς τη 
SELECTED VOLT σε σχέση με τη 

λειτουργία του Φ/Β πάρκου ισχύος 
9,99 KW. 

 Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση 
και καθημερινή λειτουργίας.  

 Διάρκεια μέχρι 30 Ιουνίου 2012 με 
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αυτόματη ετήσια ανανέωση. 

4.  01/07/2011 Σύμβαση Παροχής 
Υπηρεσιών 

 SELECTED VOLT 

 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 Παροχή διοικητικής, τεχνικής και 
οργανωτικής υποστήριξης από την 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς τη 
SELECTED VOLT. 

 Διάρκεια μέχρι 30 Ιουνίου 2012 με 

αυτόματη ετήσια ανανέωση. 

5.  01/04/2011 Σύμβαση Παροχής 

Υπηρεσιών 

 SELECTED VOLT 

 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 Παροχή διοικητικής, τεχνικής και 

οργανωτικής υποστήριξης από την 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς τη 

SELECTED VOLT σε σχέση με τη 
λειτουργία του Φ/Β πάρκου ισχύος 

9,99 KW. 

 Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση 
και καθημερινή λειτουργίας με την 

εταιρεία ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

 Διάρκεια μέχρι 30 Ιουνίου 2012 με 

αυτόματη ετήσια ανανέωση. 

6.  01/07/2011 Σύμβαση 
Δανεισμού 

Εργαζομένων 

 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡ

ΓΙΑ 

 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
είναι σε θέση να δανείσει συγκεκριμένο 

αριθμό μισθωτών προς την 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την 

κάλυψη των αναγκών της σε 
προσωπικό. 
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ΑΚΙΝΗΤΑ  

 

Τα ενσώματα πάγια του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προέρχονται από τη συμμετοχή του στις εταιρείες 
SELECTED VOLT και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ και αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Οι λοιπές εγκαταστάσεις αφορούν το φωτοβολταϊκό πάρκο της εταιρείας SELECTED VOLT. Τα γήπεδα και τα κτίρια, 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. 

 
Τα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ακίνητο Εμβαδόν 
[τ.μ.] 

Περιγραφή Αξία κτήσης Σχόλια 

1.  Δήμος Φαρσάλων 134.073 Γήπεδα-Οικόπεδα €943.854 Ιδιοκτησία SELECTED 

VOLT 
 

2.  Δήμος Φαρσάλων 51.316 Γήπεδα-Οικόπεδα €328.476 Ιδιοκτησία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΒΙΟΑΕΡΙΟ  

3.  Δήμος Φαρσάλων 282,48 Οικίσκοι Φ/Β πάρκου €150.659 Ιδιοκτησία SELECTED 

VOLT 
 

 

Τα μισθωμένα ακίνητα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναλύονται ως ακολούθως: 

A/A Διεύθυνση 

Είδος  

  

Χρήση Βαθμός που 

χρησιμοποιούντ
αι τα ακίνητα 

Εμβαδό 

χώρου Περίοδος Ενοικίου Ενοίκιο έτους  

1. 15ο 

χιλ.Λεωφ.Πάρνηθος 

Γραφεία Έδρα 

Εταιρείας 

 12  15.03.2009-14.03.2018 €1.008   

πλέον ετήσιες 
αναπροσαρμογές 

2. 15ο 

χιλ.Λεωφ.Πάρνηθος 

Γραφεία Έδρα 

SELECTED 

VOLT 

 12  01.07.2008-30.06.2017 €1.008   

πλέον ετήσιες 

αναπροσαρμογές 

4. 15ο 
χιλ.Λεωφ.Πάρνηθος 

Γραφεία Έδρα 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ  

 12  25.05.2009-24.05.2018 €1.008   
πλέον ετήσιες 

αναπροσαρμογές 

5. Δήμος  Φαρσάλων Αγροτεμάχια  Εγκατάσταση 
Φ/Β πάρκου  

61.140 23.12.2009–31.12.2034 €18.342 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προέρχεται από τις λειτουργικές εργασίες της εταιρείας 
SELECTED VOLT η οποία άρχισε τη λειτουργία του Φ/Β πάρκου από τον Μάρτιο του 2011. 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας SELECTED VOLT είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Το καθεστώς πώλησης ενέργειας αυτή τη στιγμή στη Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα να πωλείται μόνο στη ΛΑΓΗΕ 

(ΔΕΣΜΗΕ), επομένως δεν υπάρχουν τομείς που θα μπορούσαν να δοθούν αναλυτικότερες πληροφορίες. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας SELECTED VOLT ανήλθε στα €2,272 εκατ. για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2011 και στα €3,077 εκατ. για την εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.  

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν μπορεί να αναλυθεί ανά γεωγραφικό τομέα αφού όλες οι 
λειτουργικές εργασίες της εταιρείας SELECTED VOLT προέρχονται από το Φ/Β πάρκο στην Ελλάδα. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εργασιών της Εταιρείας. Η Εταιρεία βάσει του 
Καταστατικού της δύναται να διοικείται από 3 έως 11 μέλη. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2010 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

Καταστατικού της μέχρι της ημέρα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση τους 

έτους λήξεως της θητείας και αποτελείται από τα πιο κάτω μέλη: 

Όνομα Ιδιότητα Διεύθυνση 

Ευριπίδης Χαραλάμπους Δοντάς Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος Ναυαρίνου 17, Μαρούσι 

Απόστολος Ηλ. Δοντάς Αντιπρόεδρος Σέριφου 133- Λάρισσα 

Απόστολος Ιωάννου Δοντάς Μέλος Πανδώρας 1 , Εκάλη, Αττική, Αθήνα 

 

Βιογραφικά Διοικητικών Συμβούλων 

Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Γεννήθηκε στο Κερατσίνι το 1967. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΕΒΕ, της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, SELECTED VOLT A.E., ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΕ και της 

BIODIESEL ΑΕ. Είναι επίσης Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.) 
καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά 
(Σ.Π.Ε.Φ.), και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ταμίας της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Επιμελητηρίου 

(I.C.C.) στην Ελλάδα και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (Σ.Ε.Β.Κ.). 

 

Απόστολος Ηλ. Δοντάς - Αντιπρόεδρος 

Γεννήθηκε στην Λάρισα το 1967 και σπούδασε κλωστοϋφαντουργός. Είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΕ και στην ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΕ, και μέλος Δ.Σ. στην SELECTED VOLT A.E. και στην BIODIESEL 
Α.Ε.. Είναι επίσης Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β.) και Αντιπρόεδρος 

της Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος. 

 

Απόστολος Ιωάν. Δοντάς - Μέλος 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και σπούδασε Οικονομικά. Μετά τις σπούδες του, εργάσθηκε σε Χρηματιστηριακή 
εταιρεία, σε Τράπεζα, σε Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων και σε Κατασκευαστική Εταιρεία. Είναι μέλος Δ.Σ. της 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της SELECTED VOLT A.E., μέλος Δ.Σ. της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε. Επίσης, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.). 
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Συμμετοχές σε Διοικητικά Συμβούλια  

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις υφιστάμενες συμμετοχές των μελών του ΔΣ σε άλλα διοικητικά συμβούλια πέραν 

από την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την παρούσα ημερομηνία του παρόντος 

Εγγράφου: 

Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία  

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, SELECTED VOLT 

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

 Μέλος, Moda Prima Collection 

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Biodiesel Παραγωγή Διάθεση Εμπορία 

Βιοκαυσίμων A.E. 

 Διαχειριστής, Prima Φωτοβολταϊκά Ε.Π.Ε. 

Απόστολος Ηλ. Δοντάς  Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία  

 Μέλος, SELECTED VOLT 

 Αντιπρόεδρος, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

 Μέλος, Moda Prima Collection 

 Μέλος, Biodiesel Παραγωγή Διάθεση Εμπορία Βιοκαυσίμων A.E. 

 Διαχειριστής, ISTOS DOOEL 

Απόστολος Ιωάν. Δοντάς  Εκτελεστικό Μέλος, Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία  

 Αντιπρόεδρος, SELECTED VOLT 

 Μέλος, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

 

Οργανόγραμμα Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 

Το σύνολο αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο από τον όμιλο ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται στις €60.000 
ετησίως. 

Επισημάνσεις: 

 (α) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές συναλλαγές που έγιναν ή έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν μεταξύ 
του Εκδότη και των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας ή οποιονδήποτε μέτοχο που κατέχει 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων. 
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(β) Δεν έχουν παρασχεθεί από τον Εκδότη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε τρέχοντα δάνεια και 
εγγυήσεις καθώς και εγγυήσεις προς όφελος τους. 

Προσωπικό 

Σημαντικό πλεονέκτημα του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ότι εντάσσεται στον όμιλο ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης από στελέχη (σε διάφορες ειδικότητες 

π.χ. ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, συντηρητές κ.ά.) που ήδη εντάσσονται στο δυναμικό της Μητρικής Εταιρείας. 

Ως εκ τούτου, ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν εργοδοτεί άμεσα προσωπικό για τις ανάγκες των εργασιών της 

αλλά έμμεσα μέσω δανεισμού από τη Μητρική Εταιρεία με ατομικές συμβάσεις εργασίας ανά μισθωτό (Για 
περισσότερες πληροφορίες βλέπε “Σημαντικές Συμβάσεις”). 

Κατά την παρούσα ημερομηνία του Εγγράφου, το ακόλουθο προσωπικό εντάσσεται στον Όμιλο ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 

Ειδικότητα Αριθμός Προσωπικού 

Λογιστές - Βοηθοί  3 

Ηλεκτρολόγοι - Ηλεκτρονικοί Α.Ε.Ι 4 

Τεχνικοί (Τ.Ε.Ι.) 1 

Βοηθητικό Προσωπικό  6 

Σύνολο 14 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας του παρόντος Εγγράφου καμιά διοικητική, 
δικαστική διαφορά ή διαιτησία δεν υπάρχει ή υπήρξε που δύναται να έχει ή είχε στο πρόσφατο παρελθόν σημαντικές 

συνέπειες ή επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ  

Οι μέτοχοι της Εταιρείας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

ΜΕΤΟΧΕΣ % ΜΕΤΟΧΕΣ %

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ     10.903.750           -       10.903.750   99,98%  10.903.750                 -      10.903.750   99,98%

Πρόεδρος Δ.Σ.                 -             -                    -     0,00%               -                   -                   -     0,00%

Απόστολος Ηλ. Δοντάς                 -             -                    -     0,00%               -                   -                   -     0,00%

Απόστολος Ιωάν. Δοντάς                 -             -                    -     0,00%               -                   -                   -     0,00%

Ανώτατα Διευθυντικά στελέχη/

Γραμματέας 

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

Υπάλληλοι εταιρείας                 -             -                    -     0,00%               -                   -                   -     0,00%

Ευρύ κοινό**             2.500           -               2.500   0,02%          2.500                 -              2.500   0,02%

ΣΥΝΟΛΟ     10.906.250           -       10.906.250   100,00%  10.906.250                 -      10.906.250   100,00%

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

 * Η Εταιρεία δεν θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο παρόν Έγγραφο και ως εκ τούτου, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο παραμένει το ίδιο.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
*

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ

** Ο αριθμός μετόχων στο ευρύ κοινό ανέρχεται στα 10 άτομα.
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 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

(i) Εγκεκριμένο και Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο 

Το εγκεκριμένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου 

ανέρχεται σε €3.490.000 διαιρεμένο σε 10.906.250 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,32 έκαστη οι οποίες θα 
αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ και είναι πλήρως καταβεβλημένες. 

 

(ii) Συνοπτική εξέλιξη εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου 

Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ημερομηνία ίδρυσής της μέχρι την ημερομηνία του 

παρόντος Εγγράφου παρουσιάζεται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝ. ΑΞΙΑ ΕΚΔΟΘΕΝ METOXIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Αύξηση/(Μείωση) 
κεφαλαίου 

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την 
αύξηση/(μείωση) 

  € Μετοχές € Μετοχές € 

24.03.2009  - Ίδρυση 10,00 
  

              14.000        140.000    

06.09.2010 - Αύξηση κεφαλαίου 10,00        335.000      3.350.000                349.000      3.490.000    

09.04.2012 - Μείωση ονομαστικής 
αξίας 0,32    10.906.250      3.490.000            10.906.250      3.490.000    

 

(iii) Αναλυτική εξέλιξη εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου  

Η αναλυτική εξέλιξη του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ημερομηνία ίδρυσής της μέχρι την 

ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου όπως παρουσιάζεται στο Άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει ως εξής:  

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα 

με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 40 του παρόντος και κατανέμεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμία.  

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Σεπτεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 

τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (3.350.000) με καταβολή μετρητών, με έκδοση τριακοσίων 
τριάντα πέντε χιλιάδων (335.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.  

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Απριλίου 2012 μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών 
από (10€) δέκα ευρώ ανά μετοχή σε τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (0,32) ανά μετοχή με έκδοση 10.906.250 νέων 

ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των 349.000 παλαιών ονομαστικών μετοχών. 

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (3.490.000,00) διαιρούμενο σε δέκα 

εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (10.906.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα 
δύο λεπτών του ευρώ (0,32) έκαστης. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 

Οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις εταιρείες ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2010 και 2011 οι οποίες έχουν 
ελεγχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα από τους κατά νόμο ελεγκτή των εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ, Εμμανουήλ Ν. Μανουσάκη, Α.Μ.ΣΟΕΛ 2727, Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί 
Λογιστές α.ε.ο.ε., μέλος της Crowe Horwath International και από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την 

εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.  

Οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την εταιρεία SELECTED VOLT προέρχονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2010 και 2011 οι οποίες έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα από τους κατά νόμο ελεγκτή Αμπατζή Πελαγία, Α.Μ.ΣΟΕΛ 31311, Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί 

Λογιστές α.ε.ο.ε., μέλος της Crowe Horwath International και από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την 

εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των “Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς”, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο αφορά τις “περί Ανωνύμων Εταιρειών” του 

Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδος και παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση των 
εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, SELECTED VOLT και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση 

και τις ταμειακές τους ροές. 

Δεν εκφράζεται οποιαδήποτε επιφύλαξη ή δήλωση αδυναμίας έκφρασης γνώμης ή ουσιαστική αβεβαιότητα ή 

επισύρεται η προσοχή των επενδυτών (Qualification on the auditors’ report) στην τελευταία έκθεση των ελεγκτών των 

εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, SELECTED VOLT και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ. 

 

Μη ελεγμένες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 

Η τελική Μητρική Εταιρεία των εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, SELECTED VOLT και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ είναι 

η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, και μέχρι και την εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η ενοποίηση 
των αποτελεσμάτων των εν λόγω εταιρειών γινόταν σε ενοποιημένο επίπεδο με την εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Για τον σκοπό εισαγωγής της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ΝΕΑ του ΧΑΚ, έχουν ετοιμαστεί μη ελεγμένα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία για να παρουσιάσουν την επίδραση που θα είχε στον ελεγμένο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων και ελεγμένο ισολογισμό για τα έτη που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2010 και 2011 και στον μη ελεγμένο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων και μη ελεγμένο ισολογισμό για την εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 της 

εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η ενοποίηση των ελεγμένων λογαριασμών αποτελεσμάτων και ελεγμένων 
ισολογισμών για τα έτη που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2010 και 2011 και των μη ελεγμένων λογαριασμών 

αποτελεσμάτων και μη ελεγμένων ισολογισμών για την εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 των εταιρειών 
SELECTED VOLT και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ, οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

Τα μη ελεγμένα ενοποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία έχουν καταρτιστεί μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και μόνο 
για τις ανάγκες του παρόντος Εγγράφου, ήτοι την εισαγωγή της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ΝΕΑ του ΧΑΚ 

και σύμφωνα με τις πρόνοιες των “Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς”, και παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

Η βάση στην οποία καταρτίστηκαν οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι οι ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 και 2011 και οι μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την 
εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ καθώς και οι ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 και 2011 και οι μη ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 των εταιρειών SELECTED VOLT και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. 
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Ο κατά νόμο ελεγκτής της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Εμμανουήλ Ν. Μανουσάκης, Α.Μ.ΣΟΕΛ 2727, 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε., μέλος της Crowe Horwath International έχει παράσχει διαβεβαίωση για τα 

μη ελεγμένα ενοποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις ελεγμένες Καταστάσεις Συνολικών Εσόδων για τα Οικονομικά Έτη 2010 και 2011: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις ελεγμένες Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης για τα έτη που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2010 και 2011 και τη μη ελεγμένη 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για την εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011: 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονονομικής Θέσης

[Σε €] 30.06.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2010 30.06.2011 31.12.2011

Μη ελεγμένα Μη ελεγμένα Μη ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Μη ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Μη ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Μη ελεγμένα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 1.295.941 27.527.833 26.856.969 0 2.000 0 967.465 27.195.857 26.528.493 328.476 329.976 328.476

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 7.495.000 7.495.000 7.495.000 0 0 0 0 0 0

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 20.847 0 0 1.076 6.569 5.720 18.926 11.830 9.858 845 528 440

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.316.788 27.527.833 26.856.969 7.496.076 7.503.569 7.500.720 986.391 27.207.687 26.538.352 329.321 330.504 328.916

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικές απαιτήσεις 0 1.480.643 670.301 0 0 373.781 0 1.480.643 670.301 0 0 0

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 28.338 878.347 597.430 9.171 1.846 328 28.023 875.170 594.894 44 1.331 2.208

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.472.129 4.440.076 2.195.976 3.190 317.399 248.350 7.452.014 4.114.045 1.942.875 16.924 8.631 4.751

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 7.500.466 6.799.066 3.463.707 12.361 319.246 622.459 7.480.038 6.469.858 3.208.070 16.968 9.963 6.959

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.817.254 34.326.899 30.320.676 7.508.437 7.822.814 8.123.179 8.466.428 33.677.545 29.746.421 346.288 340.466 335.875

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 140.000 3.490.000 3.490.000 140.000 3.490.000 3.490.000 7.435.000 7.435.000 7.435.000 60.000 60.000 60.000

Λοιπά αποθεματικά 0 0 27.557 0 0 0 0 0 27.557 0 0 0

Αποτελέσματα Εις Νέον (701.918) (255.133) 750.684 (503.058) (803.317) (605.408) (192.647) 562.803 1.377.337 (6.213) (14.618) (21.245)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (561.918) 3.234.867 4.268.241 (363.058) 2.686.683 2.884.592 7.242.353 7.997.803 8.839.894 53.787 45.382 38.755

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 136.350 189.993 0 0 0 0 155.276 206.011 0 0 0

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 0 25.952.500 22.705.000 0 4.923.500 4.847.000 0 21.029.000 17.858.000 0 0 0

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 0 26.088.850 22.894.993 0 4.923.500 4.847.000 0 21.184.276 18.064.011 0 0 0

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.233.083 3.754.323 1.251.212 29 2.777 22.179 940.553 3.456.461 1.305.895 292.501 295.084 296.920

Τρέχων φόρος εισοδήματος 0 0 155.863 0 0 0 0 0 155.863 0 0 0

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 8.141.466 1.232.007 1.678.876 7.871.466 209.854 302.144 270.000 1.022.153 1.376.731 0 0 0

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 4.623 16.852 71.492 0 0 67.264 13.523 16.852 4.028 0 0 200

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 9.379.172 5.003.182 3.157.443 7.871.495 212.632 391.587 1.224.076 4.495.466 2.842.517 292.501 295.084 297.120

Σύνολο υποχρεώσεων 9.379.172 31.092.031 26.052.435 7.871.495 5.136.132 5.238.587 1.224.076 25.679.742 20.906.528 292.501 295.084 297.120

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.817.254 34.326.899 30.320.676 7.508.437 7.822.814 8.123.179 8.466.428 33.677.545 29.746.421 346.288 340.466 335.875

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ SELECTED VOLT ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

 

 

 

 

 

 



 

 

 
44 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις ελεγμένες Καταστάσεις Ταμειακών Ροών για τα Οικονομικά Έτη 2010 και 2011: 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

[Σε €]
24.03.2009 

με 

30.06.2010

01.07.2010 

με 

30.06.2011

08.07.2008 

με 

30.06.2010

01.07.2010 

με 

30.06.2011

29.05.2009 

με 

30.06.2010

01.07.2010 

με 

30.06.2011

Ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 0 0 8.900 1.106.100 0 0

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. (18.711) (45.050) (179.942) (321.047) (12.268) (8.150)

(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων 0 (181) (77.397) (3.494) 0 (102)

Τόκοι πληρωθέντες (494.564) (129.802) (21) (911.278) (18) (42)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (513.276) (175.033) (248.460) (129.718) (12.287) (8.293)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων 

στοιχείων 0 0 (34.346) (25.243.189) (30.789) 0

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, 

συγγενών, κοινοπραξιών κπλ (7.495.000) 0 0 0 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 1.808 29.820 34.939 0 0

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (7.495.000) 1.808 (4.526) (25.208.251) (30.789) 0

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 140.000 3.350.000 7.435.000 0 60.000 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.871.466 5.008.900 270.000 22.000.000 0 0

Εξοφλήσεις δανείων 0 (7.871.466) 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 8.011.466 487.434 7.705.000 22.000.000 60.000 0

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 3.190 314.209 7.452.014 (3.337.969) 16.924 (8.293)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 0 3.190 0 7.452.014 0 16.924

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.190 317.399 7.452.014 4.114.045 16.924 8.631

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ SELECTED VOLT ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

 



 

 

 
45 

 

Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών - Μη ελεγμένα

[Σε €]

01.07.2010 

με 

31.12.2010

01.07.2011 

με 

31.12.2011

01.07.2010 

με 

31.12.2010

01.07.2011 

με 

31.12.2011

01.07.2010 

με 

31.12.2010

01.07.2011 

με 

31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 0 193.725 0 4.287.113 0 0

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. (38.982) (105.092) (170.688) (348.471) (2.981) (3.859)

(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων 0 0 (2.740) (995) 0 0

Τόκοι πληρωθέντες (93.477) (159.156) (79.648) (625.848) (21) (21)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (132.459) (70.523) (253.077) 3.311.799 (3.002) (3.880)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων 

στοιχείων 0 0 (3.137.181) (2.492.921) 0 0

Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές 0 0 0 0 (1.000) 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 1.473 27.401 9.951 0 0

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 0 1.473 (3.109.779) (2.482.970) (1.000) 0

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3.350.000 0 0 0 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.001.000 0 0 0 0 0

Εξοφλήσεις δανείων (7.871.466) 0 0 (3.000.000) 0 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 479.534 0 0 (3.000.000) 0 0

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 347.075 (69.050) (3.362.856) (2.171.170) (4.002) (3.880)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.190 317.399 7.452.014 4.114.045 16.924 8.631

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 350.265 248.350 4.089.158 1.942.875 12.922 4.751

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟSELECTED VOLTΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 

1. Μέχρι την εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι λειτουργικές εργασίες του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προέρχονται από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας SELECTED VOLT. 

2. Η εταιρεία SELECTED VOLT άρχισε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό ισχύος 9,99 MW το 
Μάρτιο του 2011. Ο κύκλος εργασιών δια το διάστημα Μαρτίου με 30 Ιουνίου 2011 ανήλθε στα €2,272 εκατ. με 

περιθώριο μεικτού κέρδους 80% ενώ για την περίοδο 1η Ιουλίου 2011 με 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε στα €3,077 

εκατ. με περιθώριο μεικτού κέρδους 77%. 

3. Τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας SELECTED VOLT ανήλθαν στις €240 χιλιάδες κατά την χρήση 01.07.2010 έως 

30.06.2011 και αφορούν έξοδα δικηγόρων, συμβολαιογράφων, συμβούλων για την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου, αντί ποσού €168 χιλιάδες της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης ενώ για την 

περίοδο 1η Ιουλίου 2011 με 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθαν στις €524 χιλιάδες. Τα ενοποιημένα έξοδα διοίκησης του 
Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθαν στις €182 χιλιάδες και €256 χιλιάδες για τις οικονομικές χρήσεις του 

2010 και 2011 αντίστοιχα και στις €155 χιλιάδες για την πρώτη εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

4. Τόσο η Εταιρεία όσο και η εταιρεία SELECTED VOLT έχουν χρηματοδοτικά έξοδα για την αποπληρωμή των 

δανείων τους. Συνολικά, τα χρηματοδοτικά έξοδα για τον Όμιλο ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθαν στις €495 

χιλιάδες και €955 χιλιάδες για τις οικονομικές χρήσεις του 2010 και 2011 αντίστοιχα και στις €984 χιλιάδες για την 
πρώτη εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

5. Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρουσίασε κέρδος μετά φορών ύψους €450 χιλιάδων για την οικονομική 
χρήση 2011 με περιθώριο καθαρού κέρδους 20% και €1,033 εκατ. για την πρώτη εξαμηνία που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2011 με περιθώριο καθαρού κέρδους 34%. Για την οικονομική χρήση του 2010, ο όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρουσίασε ζημιές μετά φορών ύψους €702 χιλιάδων. 

6. Ο Δείκτης Κάλυψης Τόκων του ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε στις -0,52 φορές και 1,59 φορές για τα 
οικονομικά έτη 2010 και 2011 αντίστοιχα και στις 2,26 φορές για την εξαμηνία που έληξε στις 31.12.2011. 

 

Ισολογισμός 

1. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναλύονται εκτενώς στο Μέρος “Ακίνητα” του 

παρόντος Εγγράφου. 

2. Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συμμετέχει κατά 100% στις θυγατρικές εταιρείες SELECTED VOLT και 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Το ποσό επένδυσης ανέρχεται στα €7,435 εκατ. για τη SELECTED VOLT και στις €60 
χιλιάδες για την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ. 

3. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας SELECTED VOLT ανέρχεται σε €6,470 εκατ. κατά την 30.06.2011 έναντι 
€7,480 εκατ. την 30.06.2010, από τα οποία ποσό €1,481 εκατ. αφορά εμπορικές απαιτήσεις κυρίως κατά της 

ΔΕΣΜΗΕ, ποσό €4,114 εκατ. διαθέσιμα και ποσό 869 χιλ. ευρώ περίπου σε απαίτηση Φ.Π.Α. Κατά τις 30.12.2011, 

το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας SELECTED VOLT μειώθηκε στα €3,208 εκατ. αφού ποσό ύψους €3 εκατ. 
δόθηκε για αποπληρωμή δανείου της εταιρείας SELECTED VOLT και οι εμπορικές απαιτήσεις κατά της ΔΕΣΜΗΕ 

μειώθηκαν στις €670 χιλιάδες. 

4. Η ΚΑΕ του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αυξήθηκε από μείον €562 χιλιάδες στις 30.06.2010 σε €3,235 εκατ. 

στις 30.06.2011 σε €4,268 εκατ. στις 31.12.2011 κυρίως λόγω της αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ύψους €3,350 εκατ. κατά την οικονομική χρήση 2011 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων της ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2010 και λόγω αύξησης των κερδών του ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά την οικονομική χρήση 2011 και την πρώτη εξαμηνία που έληξε στις 31.12.2011.  

5. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε στα €24,384 εκατ. στις 31.12.2011 και στα 

€27.185 εκατ. στις 30.06.2011.  

6. Κατά την εξαμηνία που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 είχε αποπληρωθεί ποσό δανεισμού ύψους €3 εκατ. που 

αντιστοιχούσε στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς από τη SELECTED VOLT μειώνοντας 
το συνολικό δανεισμό της εταιρείας SELECTED VOLT από €22,051 εκατ. στις 30.06.2011 στα €19,235 εκατ. στις 

31.12.2011. Τα ομολογιακά δάνεια αφορούν την ολοκλήρωση της επένδυσης του Φ/Β πάρκου. Για την 
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εξασφάλιση του ανωτέρω δανεισμού έως €35 εκατ. έχει εγγραφεί προσημείωση επί των αγροτεμαχίων της 
εταιρείας SELECTED VOLT ύψους €1,6 εκατ. και επιπλέον, έχει ενεχυριαστεί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού 

της SELECTED VOLT καθώς επίσης και το σύνολο των μετοχών της. Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2011 η 

SELECTED VOLT έχει χρηματοδοτηθεί από τη Τράπεζα Πειραιώς με δάνεια ύψους €22 εκατ. 

7. Κατά το οικονομικό έτος 2011, η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προέβη σε έκδοση ομολογιακού δανείου 

ύψους €5 εκατ. Το ποσό αυτό σε συνδυασμό και με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €3,350 εκατ. 
χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και την αναδιάρθρωση του δανεισμού 

της από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο ύψους €7,871 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2010. Οι τρέχουσες δόσεις του 
ομολογιακού δανείου ανέρχονται στις €302 χιλιάδες ενώ οι μη τρέχουσες δόσεις ανέρχονται στα €4,847 εκατ. στις 

31.12.2011. 

8. Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχονται στα €1,233 εκατ. στις 

30.06.2010, στα €3,754 εκατ. στις 30.06.2011 και στα €1.251 εκατ. στις 31.12.2011. Η μείωση που 

παρουσιάστηκε στους προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις από την οικονομική χρήση του 2011 μέχρι τις 
31.12.2011 αφορούσε πληρωμή ύψους €2,493 εκατ. προς την κατασκευάστρια εταιρεία του Φ/Β πάρκου. 

9. Ο Δείκτης Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε στις 8,40 φορές και 5,71 
φορές στις 30.06.2011 και 31.12.2011 αντίστοιχα. 

10. Ο Δείκτης Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε στις 0,80 φορές, 1,36 φορές και 1,10 φορές στις 30.06.2010, 30.06.2011 και 31.12.2011 

αντίστοιχα. 

 

Ταμειακές Ροές 

1. Η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για τις οικονομικές χρήσεις 2010 και 2011 
ύψους €3 χιλιάδων και €314 χιλιάδων αντίστοιχα και μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για την 

εξαμηνία που έληξε στις 31.12.2011 ύψους €69 χιλιάδων το οποίο προήλθε από εκροή μετρητών σε λειτουργικές 
εργασίες. Κατά το οικονομικό έτος 2010, η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε νέο δανεισμό ύψους €7,871 εκατ. το 

οποίο αποπλήρωσε κατά το οικονομικό έτος 2011. Κατά το οικονομικό έτος 2011, η Εταιρεία προχώρησε σε 
έκδοση νέου κεφαλαίου ύψους €3,350 εκατ. και νέο δανεισμό ύψους €5 εκατ. από την Τράπεζα Πειραιώς. 

2. Η εταιρεία SELECTED VOLT παρουσίασε αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για την οικονομική χρήση 
2010 ύψους €7,452 εκατ. και μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για την οικονομική χρήση 2011 ύψους 

€3,338 εκατ. και για την εξαμηνία που έληξε στις 31.12.2011 ύψους €2,171 εκατ. Κατά το οικονομικό έτος 2011, η 

εταιρεία SELECTED VOLT άντλησε κεφάλαια από δανεισμό ύψους €22 εκατ. τα οποία χρησιμοποίησε κατά την ίδια 
χρήση για την κατασκευή του Φ/Β πάρκου ύψους €25,243 εκατ. Επίσης, κατά την πρώτη εξαμηνία που έληξε στις 

31.12.2011, η εταιρεία SELECTED VOLT προχώρησε σε μερική εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων ύψους 
€3 εκατ. και σε αποπληρωμή προς την κατασκευάστρια εταιρεία του Φ/Β πάρκου ύψους €2,493 εκατ. 
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ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  

ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Σκοπός του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να συμμετέχει σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ καθώς εκτιμά, ότι ο ενεργειακός κλάδος στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι 

πολλά υποσχόμενος. 

Κατά την παρούσα ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου, η εξέλιξή του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναμένεται 

μέσω των θυγατρικών SELECTED VOLT και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ καθώς και της άδειας για βιομάζα από την ίδια την 
εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ήδη έχει τις ακόλουθες άδειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ: 

 Άδεια λειτουργίας Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης SELECTED VOLT ισχύος 

9,99 MWp στη θέση Βαμβάκου του Δήμου Φαρσάλων (πρώην δήμος Πολυδάμαντας), Νομού Λάρισας. Ήδη 
στην SELECTED VOLT άρχισε να λειτουργεί πλήρως το Φ/Β πάρκο ισχύος 9,99 MW από τον Μάρτιο του 2011.  

 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 5,252 MW στη θέση Βαμβάκου Δήμου 

Φαρσάλων (πρώην δήμος Πολυδάμαντας), Νομού Λάρισας της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ. 

 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 2,5 MW στη θέση 7ο χλμ. της παλαιάς 

Εθνικής Οδού Φαρσάλων – Λάρισας, στη θέση Βαμβακούς, Δήμου Φαρσάλων (πρώην δήμος Πολυδάμαντας), 
Νομού Λάρισας της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

 

Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προσδοκά μέχρι την επόμενη τριετία να αναπτύξει τους σταθμούς για βιοαέριο και 

βιομάζα τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Σταθμός Βιοαερίου ισχύος 5,252 MW 

Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ σχεδιάζει την υλοποίηση µιας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιοαέριο στην θέση 7ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων-Λάρισας στον Νομό Λάρισας. Η µονάδα έχει 
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 5,252 MW και παράγει ενέργεια με την διαδικασία της Αναερόβιας Χώνευσης (ΑΧ) 

αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, ενεργειακών καλλιεργειών (καλαμπόκι) και γλυκερίνης. 

Οι εισερχόμενες πρώτες ύλες για το προτεινόμενο εργοστάσιο βιοαερίου προέρχονται από γεωργικές και βιοµηχανικές 

δραστηριότητες. Ειδικότερα, η μονάδα θα λειτουργεί με υγρά ή ημίρευστα απόβλητα από χοιροστάσια, βουστάσια, 
ποιμνιοστάσια και πτηνοτροφεία, απόβλητα από τυροποιεία, απόβλητα από εργοστάσια παραγωγής ελαιόλαδου 

(κατσίγαρος), ενεργειακά φυτά (καλαμπόκι) και γλυκερίνη. 

Το βιοαέριο που παράγεται κατά τη χώνευση θα χρησιμοποιηθεί σε µια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικού και 

θερµότητας και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα τροφοδοτεί το ηλεκτρικό δίκτυο. Η παραγόμενη θερµική 

ενέργεια θα χρησιμοποιείται για τις ίδιες ανάγκες της μονάδας και για άλλους σκοπούς.  

Το βιοαέριο είναι µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας που προέρχεται από βιοµάζα και είναι κατάλληλη για Αναερόβια 

Χώνευση, την αποσύνθεση δηλαδή της οργανικής ύλης απουσία αέρα. Κατάλληλες πρώτες ύλες για Αναερόβια 
Χώνευση είναι πολλές, όπως: γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, οργανικά απόβλητα γεωργικών βιοµηχανιών και 

βιοµηχανιών τροφίµων, απόβλητα σφαγείων, ορός γάλακτος, λιπαρές ουσίες, παραπροϊόντα ζυθοποιίας, αποφάγια από 
κουζίνες, εστιατόρια και ξενοδοχεία, ενεργειακές καλλιέργειες, οργανικό κλάσµα αστικών αποβλήτων. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα του βιοαερίου είναι τρία: 

1. Η αξιοποίηση του βιοαερίου δίνει δύο σημαντικά προϊόντα, ΑΠΕ και φυσικό εδαφοβελτιωτικό (χωνεµένο 

υπόλειµµα), χωρίς να παράγει απόβλητα. 

2. Το βιοαέριο είναι ένας ευέλικτος φορέας ενέργειας που µπορεί να δώσει όλες τις χρήσιµες µορφές: ηλεκτρισµό, 
θερµική ενέργεια και µηχανική (βιοκαύσιµα).   

3. Η παραγωγή και χρήση βιοαερίου αποτελεί πλεονέκτημα για τις τοπικές κοινωνίες καθώς είναι ένα εργαλείο για τη 
διαχείριση αποβλήτων και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η παραγωγή βιοαερίου είναι πάντοτε 

συνδεδεμένη µε την παραγωγή του χωνεμένου υπολείμματος - οργανικής ύλης που µπορεί να υποκαταστήσει τα 
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χηµικά λιπάσµατα. Λόγω των παράπλευρων δραστηριοτήτων του, το βιοαέριο τείνει να δημιουργήσει πολλές 
αγροτικές δραστηριότητες και ευκαιρίες απασχόλησης. 

Με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα, µε την υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιµης αγοράς στον τοµέα του βιοαερίου 

στην Λάρισα η αξιοποίηση του βιοαερίου µπορεί να συµβάλει σημαντικά στον εθνικό στόχο για τις ΑΠΕ για το 2020 ή 
κατά 1% στον στόχο για την βιοµάζα/βιοαέριο.  

48% του εδάφους της Λάρισας είναι πεδινό, 25% είναι ημιορεινό και 27% είναι ορεινό. Σύµφωνα µε την κατανοµή της 
έκτασης της Ελλάδος κατά βασικές κατηγορίες χρήσης / κάλυψης (Απογραφή Γεωργίας  Κτηνοτροφίας 1999/2000), οι 

γεωργικές εκτάσεις καταλαμβάνουν 347.180 εκτάρια, τα δάση και οι ηµιφυσικές περιοχές 180.030 εκτάρια, οι 
επιφάνειες που καλύπτονται από νερό 2.100 εκτάρια και οι τεχνητές επιφάνειες 92.400 εκτάρια. Σύµφωνα µε την 

Έρευνα Γεωργίας - Κτηνοτροφίας του 2005, η αρόσιµη γη καλύπτει έκταση 198.930,30 εκταρίων, της συνολικής 
γεωργικής γης (237.794,90 εκτάρια) και τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα είναι το σκληρό σιτάρι (81.594,5 εκτάρια, 

235,545 τόνοι) βαµβάκι (68.535 εκτάρια, 263.986 τόνοι), καλαµπόκι (9.721 εκτάρια, 121.478 τόνοι) και κριθάρι (7992 

εκτάρια, 24.826 τόνοι). Η κτηνοτροφία διαδραματίζει σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της Λάρισας. Το 
ζωικό κεφάλαιο κατά είδος το 2005 ήταν 45.151 βοοειδή, 635.493 προβατοειδή, 223.779 αίγες, 45.124 χοίροι και 

807.670 πουλερικά. Τα ζωικά προϊόντα είναι επίσης σηµαντικά. 

Η εξασφάλιση της προμήθειας/τροφοδοσίας της πρώτης ύλης θα τεκμηριώνεται μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών με 

όλους τους παραγωγούς. Η ετήσια ποσότητα εισερχομένων υλικών στο εργοστάσιο βιοαερίου θα είναι περίπου 
270.000 τόνοι. 

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα πωλείται αποκλειστικά και κατά προτεραιότητα στον Διαχειριστή του 
Συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 1 του Ν. 3468/2006, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής θερμικής 

ενέργειας. Τα έσοδα του σταθμού προέρχονται από τις πωλήσεις της παραγόμενης ενέργειας. σύμφωνα με το Ν. 

3468/06 “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις” και το Ν. 3851/2010 “Επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σύμφωνα με τα παραπάνω (άρθρο 5, 

παράγραφος (ι) σχετικού πίνακα τιμολόγησης κατηγοριών ΑΠΕ) η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από 
βιοαέριο από κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά απόβλητα και για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής  > 3 MW 

ισούται με 200 €/ΜWh για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (για το βιοαέριο που προέρχεται από ενεργειακές καλλιέργειες και 
για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ > 2 MW η αντίστοιχη τιμή πώλησης είναι 99,45 €/ΜWh.) 

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο σταθμός δε θα υπαχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης, σύμφωνα με το Ν. 3851/2010, η τιμή 

πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος προσαυξάνεται κατά 15% σε 230 €/ΜWh (και 114,37 €/ΜWh αντίστοιχα).  

Το κόστος επένδυσης για την εγκατάσταση του σταθμού βιοαερίου αναμένεται να ανέλθει στα €15 εκατ. Η ετήσια 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να ανέλθει 39.791.410 kWh, και συνεπώς ο ετήσιος κύκλος εργασιών από 
τις πωλήσεις αναμένεται της τάξης των of €8 εκατ. πλέον ΦΠΑ. 

Σταθμός Βιομάζας 

Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σχεδιάζει την εγκατάσταση μονάδας/σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα 

στην θέση 7ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων-Λάρισας της Δημοτικής Κοινότητας Βαμβακούς Δήμου 
Φαρσάλων Νομού Λάρισας. Το έργο χωροθετείται σε τμήμα έκτασης 879,52 τ.μ. της ευρύτερης ιδιοκτησίας της 

Μητρικής Εταιρείας. Η μονάδα έχει εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 2,5 MW και θα λειτουργεί με καύση βιομάζας. Η 

βιομάζα, δηλαδή τα οργανικά αγροτικά απόβλητα (στερεά, υγρά ή ημιστερεά) είναι τα υποπροϊόντα/υπολείμματα που 
προκύπτουν από την γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση.  

Τα γεωργικά υπολείμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι:  

1. Υπολείμματα που μένουν στους αγρούς μετά τη συγκομιδή, δηλαδή άχυρα σιτηρών, άχυρα ρυζιού, στελέχη 

καλαμποκιών, στελέχη βαμβακιάς, κλαδέματα, κ.ά. 

2. Υπολείμματα Μεταποίησης, δηλαδή πριονίδι – τεμάχια ξύλου, ορυζοφλοιός, απορρίμματα εκκοκκιστηρίων 

βάμβακος, πυρήνες ροδάκινων, πυρηνόξυλο ,βαμβακόπιτα – κραμβόπιτα, κ.ά. 

Οι καλλιέργειες οι οποίες συγκεντρώνουν τις σημαντικότερες ποσότητες θερμογόνου δύναμης είναι το καλαμπόκι, το 

σιτάρι (μαλακό-σκληρό), βαμβάκι, αμπέλια, ελιές κ.ά. 

Συγκεκριμένα για τον νομό Λάρισας το γεωργικά υπολείμματα μόνο από αμπέλια, βαμβάκι, μαλακό και σκληρό σιτάρι 
υπολογίζονται σε 600.000-700.000 τόνους τον χρόνο, με δυνητική απόδοση 40-50 MW. Η εξασφάλιση της 

προμήθειας/τροφοδοσίας της πρώτης ύλης θα τεκμηριώνεται μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών με μονάδες εκκόκκισης 
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βάμβακος και κονσερβοποιίες που αφορούν απορρίμματα εκκόκκισης και πυρήνες ροδάκινων. Συγκεκριμένα η ετήσια 
κατανάλωση βιομάζας υπολογίζεται σε περίπου 21.000 τόνους. 

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα πωλείται αποκλειστικά και κατά προτεραιότητα στον Διαχειριστή του 

Συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 1 του Ν. 3468/2006, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής θερμικής 
ενέργειας. Τα έσοδα του σταθμού προέρχονται από τις πωλήσεις της παραγόμενης ενέργειας. σύμφωνα με το Ν. 

3468/06 “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις” και το Ν. 3851/2010 “Επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σύμφωνα με τα παραπάνω (άρθρο 5, 

παράγραφος (ι) σχετικού πίνακα τιμολόγησης κατηγοριών ΑΠΕ) η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από 
βιομάζα ισούται με 175 €/ΜWh για το διασυνδεδεμένο δίκτυο. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο σταθμός δε θα υπαχθεί σε 

πρόγραμμα επιδότησης, σύμφωνα με το Ν. 3851/2010, η τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος προσαυξάνεται κατά 

15% σε 201,25 €/ΜWh.  

Το κόστος επένδυσης για την εγκατάσταση του σταθμού βιομάζας αναμένεται να ανέλθει στα €5,5 εκατ. Η ετήσια 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να ανέλθει στα 17.000.000 kWh, και συνεπώς ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
από τις πωλήσεις αναμένεται να ανέλθει στα €3,5 εκατ. πλέον ΦΠΑ. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Δεν εφαρμόζεται, αφού η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε άντληση κεφαλαίων. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΗ  

 

Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρεία 

Η Εταιρεία φορολογείται με συντελεστή 20%. Για την Εταιρεία και τον Όμιλο Επίλεκτος Ενεργειακή έχει  διενεργηθεί 

ειδικός φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με το νόμο και Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη για την διαχειριστική χρήση 2010-2011. Για τις προηγούμενες 

χρήσεις δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος. 

 

Επιβολή τέλους επί χρηματιστηριακών συναλλαγών  

Από τις 17 Ιουνίου 2005 τροποποιήθηκε ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 
Νόμος του 1999, και πλέον επιβάλλεται ενιαίος συντελεστής τέλους σε ποσοστό 0,15% που βαρύνει τον πωλητή ή το 

πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης.   

Η καταβολή του ειδικού τέλους γίνεται κατά το χρόνο που καταρτίζεται η συναλλαγή και αν πρόκειται για συναλλαγή 

που καταρτίζεται εκτός Χρηματιστηρίου, το τέλος πρέπει να καταβάλλεται κατά το χρόνο που ανακοινώνεται η 
συναλλαγή στο Χρηματιστήριο. 

 

Διακίνηση Κεφαλιών και Συμμετοχή Ξένων Επενδυτών  

Στις 10 Ιουλίου 2003 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμος 

(115(Ι)/2003) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
1η Μαΐου 2004.  Με την εφαρμογή του νόμου αυτού δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και τις 

πληρωμές από και προς την Κύπρο, με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει του περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμου η διενέργεια άμεσων επενδύσεων στην 

Κύπρο από κατοίκους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη. 
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ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

 

(i) Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει οποιεσδήποτε άλλες κατηγορίες μετοχών, εκτός από τις κοινές μετοχές, το 

σύνολο των οποίων θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ μέσω του παρόντος 
Εγγράφου. 

(ii) Δεν θα διατεθούν είτε μετοχές, είτε ομόλογα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή δημόσιας εγγραφής.  

(iii) Η Εταιρεία δεν θα εισάγει οποιαδήποτε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

(iv) Δεν υφίσταται οποιοδήποτε σχέδιο συμμετοχής του προσωπικού στο κεφάλαιο του Εκδότη. 

(v) Η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη διενέργεια δημόσιας εγγραφής και συνεπώς δεν τίθεται θέμα ανοίγματος 

καταλόγων για εγγραφή στην έκδοση. 

(vi) Η Εταιρεία δεν προτίθεται να προχωρήσει σε έκδοση μετοχών ή ομολόγων, συνεπώς δεν τίθεται θέμα 

υπερκάλυψης έκδοσης. 

(vii) Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός στην ελεύθερη μεταβίβαση των τίτλων της Εταιρείας.  

(viii) Η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο. 

(ix) Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση θα προσφέρεται αρχικά στους υφιστάμενους 
μετόχους ανάλογα του ποσοστού που ο κάθε ένας κατέχει στο κεφάλαιο του Εκδότη, εκτός εάν με ειδικό 

ψήφισμα οι μέτοχοι αποφασίσουν διαφορετικά. 

(x) Οι τίτλοι που προτείνονται για εισαγωγή είναι πλήρως αποπληρωμένοι. 

(xi) Μερισματική Πολιτική: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται κάθε χρόνο να 
διανείμουν από τα κέρδη τους μέρισμα το οποίο είναι το 35% των κερδών μετά από φόρους και μετά τον 

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Ωστόσο, με ομόφωνη έγκριση όλων των μετόχων μπορεί να μην 

διανείμει μέρισμα. Επίσης, ο Ελληνικός εμπορικός νόμος, απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες πρέπει να 
πληρούνται ώστε τα μπορούν να διανεμηθούν μερίσματα, ως κάτωθι: 

 Δεν μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους εφόσον τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως αυτά 

απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, είναι μικρότερα από το μετοχικό κεφάλαιο πλέον των 
υποχρεωτικών αποθεματικών. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 44α παράγραφος 2 του ΚΩΔ. Ν.2190/1920 το ποσό που διανέμεται στους 

μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, 
προσαυξημένο με τα αδιανέμητα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά 

για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά 
το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το 

σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

 Τα καθαρά κέρδη ή ζημιές της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των 
πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά το νόμο 

αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. 

Η Εταιρεία ακολουθεί προκαθορισμένη μερισματική πολιτική. Η πολιτική της Εταιρείας στο θέμα της 
καταβολής μερισμάτων θα καθορίζεται σε ετήσια βάση από το Διοικητικό της Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη 

την πορεία των αποτελεσμάτων της, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων 
της, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη τις ανάγκες της σε κεφάλαια.  
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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 

 

(i) Η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε έκδοση μετοχών, είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, είτε μέσω δημόσιας 

εγγραφής, και ως εκ τούτου η έννοια της χρηματιστηριακής αξίας δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη 
περίπτωση της Εταιρείας. 

(ii) Η Μητρική Εταιρεία, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, η οποία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υιοθετεί τον ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκτός από κάποιες 

αποκλίσεις) όπως αυτός κωδικοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για τις εισηγμένες 
εταιρείες (ο “Κώδικας”). Η Έκθεση του Κώδικα παρουσιάζεται αναλυτικά στις ελεγμένες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ για το έτος που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2011.  

Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εναρμονίζεται ως προς τις διαδικασίες με τον Κώδικα που υιοθετεί η Μητρική 

Εταιρεία. 

(iii) Η Εταιρεία διατηρεί πληροφορίες στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, www.stiafilco.com.   

(iv) Για την εισαγωγή των τίτλων της Εταιρείας στη ΝΕΑ του ΧΑΚ δεν έχουν διενεργηθεί οποιοιδήποτε ανεξάρτητοι 

έλεγχοι. 

(v) Ο Εκδότης βεβαιώνει ότι είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του στο Κεντρικό Αποθετήριο και 

Μητρώο και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση του.  

(vi) Τα έξοδα της εισαγωγής που αφορούν τις επαγγελματικές αμοιβές που θα καταβληθούν στους ελεγκτές, 

νομικούς συμβούλους, τους σύμβουλους της Εισαγωγής και τα δικαιώματα ΧΑΚ υπολογίζονται περίπου στις 

€45 χιλ.  

(vii) Επισημάνσεις: 

 Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Έγγραφο, από τις 31 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος 
Εγγράφου δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  

 Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε οικονομικές συμβάσεις που να έχουν θεμελιώδη σημασία για τις δραστηριότητες 

του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκτός από αυτές που αναφέρονται στο παρόν Έγγραφο.  

 Ο Όμιλος ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν είχε συνάψει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι την ημερομηνία 
του παρόντος Εγγράφου, οποιοδήποτε άλλο βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο δάνειο, ομόλογο, χρεόγραφο, 

υποθηκεύσει ή επιβαρύνει την περιουσία του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  

 Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ειδική συμφωνία που να συνεπάγεται την πληρωμή προς οποιοδήποτε υπάλληλο 

του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποζημιώσεων σε περίπτωση παράνομου τερματισμού του.  

 Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν καμιά διακοπή 

των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που να έχει ή να είχε σημαντικές συνέπειες στην 
οικονομική της κατάσταση.  

 

 

http://www.stiafilco.com/
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Το παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής υπογράφουν οι ακόλουθοι: 

 

  

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Λοΐζος Α. Λοΐζου 

Διευθύνων Σύμβουλος  

Εκ μέρους του Σύμβουλου Εισαγωγής 

Sharelink Securities and Financial Services Ltd 

Ευρυπίδης Χαρ. Δοντάς 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της  

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

 


