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Προς την 

“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” 

19 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 

19002, ΠΑΙΑΝΙΑ 

Υπόψη: το Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022 

 

Έκθεση Αξιολόγησης  

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Θέμα: Έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 99-101του Ν.4548/2018 επί του εύλογου και δίκαιου 

της συμμετοχής στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας 

“ALPHACHOICE SERVICES LIMITED” (“ALPHACHOICE”), με εισφορά σε είδος κατεχομένων 

μετοχών της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 

 

1. Εισαγωγή 

Η εταιρεία με την επωνυμία “ALPHACHOICE SERVICES LIMITED” (“ALPHACHOICE” ή 

Εκδότρια) είναι ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνη εγγεγραμμένη στον Μητρώο 

Εταιρειών της Δημοκρατίας Κύπρου στις 17/02/2021 με αριθμό 418351 και έχει έδρα στην οδό 

Αγίου Γεωργίου Μακρή 64, ANNA MARIA LENA COURT, Διαμέρισμα 201, Λάρνακα, 6037, 

ΚΥΠΡΟΣ. 

Η εταιρεία ALPHACHOICE είναι εταιρεία συμμετοχών, με μοναδικό μέτοχο τον κύριο μέτοχο 

της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Intracom Holdings), Σωκράτη Κόκκαλη (Συνδεμένο 

Μέρος). 

Κύριο περιουσιακό στοιχεί της ALPHACHOICE είναι 39.123.920 μετοχές της εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Intracom Holdings) που εδρεύει στο 19ο χλμ της 

οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, στην Παιανία Αττικής, Τ.Κ.19002) είναι ο κύριος μέτοχος ενός 

ομίλου κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών. 
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Τώρα: 

α) Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία “ALPHACHOICE SERVICES LIMITED” που έχει 

έδρα στην οδό Αγίου Γεωργίου Μακρή 64, ANNA MARIA LENA COURT, Διαμέρισμα 201, 

Λάρνακα, 6037, στην Κύπρο. (η Εκδότρια), αποφάσισε να πραγματοποιήσει αύξηση του 

κεφαλαίου της με έκδοση νέων μετοχών σε τιμή εκδόσεως υπέρ το άρτιο, και 

β) Η Διοίκηση της εταιρείας με  την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” 

που εδρεύει στο 19ο χλμ της οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, στην Παιανία Αττικής, Τ.Κ.19002 

(Συνδεδεμένο Μέρος -Εισφέρουσα – Νέα Μέτοχος), προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, με εισφορά σε είδος, και συγκεκριμένα εισφέροντας 

μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Εντολέα (η «Διοίκηση») ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (ο «Εμπειρογνώμων») την προετοιμασία μελέτης (η «Έκθεση») για 

το δίκαιο και εύλογο (fairness opinion) της εν λόγω Συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 99 – 101 του Νόμου 4548/2018. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε με βάση τη μεταξύ μας σύμβαση ανάθεσης με ημερομηνία 

12/04/2022, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας Ν.4548/2018 (άρθρα 99-101), έτσι ώστε να 

αξιολογηθεί κατά πόσο η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για τον Εντολέα και τους μετόχους 

που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, 

προκειμένου να δοθεί από το Δ.Σ. της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ άδεια για 

την συμμετοχή στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας 

“ALPHACHOICE SERVICES LIMITED” (“ALPHACHOICE”), με εισφορά σε είδος κατεχομένων 

μετοχών της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 

Είμαστε ανεξάρτητοι από την εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας προκειμένου να αξιολογήσουμε τον εύλογο χαρακτήρα της 

συναλλαγής και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
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2. Πηγές πληροφόρησης 

Για την προετοιμασία της Έκθεση Αξιολόγησης έγινε επισκόπηση και χρήση πληροφοριών και 

δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των ακολούθων: 

- Την από 11 Απριλίου 2022 Ομόφωνη Γραπτή Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ALPHACHOICE σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, βάση της οποίας αποφασίστηκε η 

αύξηση του κεφαλαίου της, με παραίτηση του παλαιού μετόχου της από το δικαίωμα 

συμμετοχής με είσοδο νέων μετόχων και έκδοση νέων μετοχών σε τιμή εκδόσεως υπέρ το 

άρτιο. 

- Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της INTRACOM για τις χρήσεις 2019-2021, 

καταρτισμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

- Draft οικονομικές καταστάσεις της ALPHACHOICE για την χρήση 2021 καθώς και 

οικονομικά στοιχεία και Draft οικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 1/1 έως 

8/4/2022. 

- Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΛΟΤ για τις χρήσεις 2019-2021, 

καταρτισμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

- Πορεία μετοχής της ΙΝΤΡΑΛΟΤ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

- Αναλύσεις και επεξηγήσεις οι οποίες μας παρασχέθηκαν από τις διοικήσεις των εταιρειών 

INTRACOM και ALPHACHOICE. 

- Ιστοσελίδα Χρηματιστήριου Αξιών Αθηνών. 
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3. Εμπλεκόμενα μέρη  

3.1.  ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ συστάθηκε την 27 Ιουνίου 1977.  

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Intracom Holdings) είναι ο κύριος μέτοχος ενός ομίλου 

κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών με εξειδίκευση στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων 

πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, των σύνθετων κατασκευαστικών έργων και των 

προηγμένων αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων Τον Δεκέμβριο του 2005, η μητρική 

εταιρεία μετασχηματίσθηκε σε εταιρία συμμετοχών υπό την επωνυμία Intracom Holdings.  

Οι βασικές εταιρείες του Ομίλου Intracom Holdings: 

Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά 

αυξανόμενη διεθνή παρουσία. 

IDE (Intracom Defense), ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αμυντικών 

ηλεκτρονικών συστημάτων, προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας και λογισμικού αμυντικών 

εφαρμογών. Η εταιρεία επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων 

επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη 

επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs). 

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1990, η Intracom έχει ισχυρή παρουσία στην 

ελληνική και διεθνή αγορά. 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της INTRACOM στο 2021 ανήλθαν σε € 275,2 εκατ., και η 

λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 6,8 εκατ. Στο τέλος του 2021, το 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της INTRACOM ανήλθε σε € 1,2 δισ., στα οποία έχουν 

συνυπολογιστεί συμβάσεις ύψους € 577 εκατ. στις οποίες έχει μειοδοτήσει η ΙΝΤΡΑΚΑΤ και 

είναι σε τελική φάση υπογραφών. 

H βασική δομή του Ομίλου INTRACOM την 31/12/2021, είχε ως εξής: 
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3.2. ALPHACHOICE SERVICES LIMITED (Συνδεόμενο Μέρος):  

Η εταιρεία ALPHACHOICE ιδρύθηκε στις 17/02/2021. 

Είναι ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνη εγγεγραμμένη στον Μητρώο Εταιρειών 

της Δημοκρατίας Κύπρου με αριθμό 418351 και εδρεύει στην οδό Αγίου Γεωργίου Μακρή 64, 

ANNA MARIA LENA COURT, Διαμέρισμα 201, στην Λάρνακα της Κύπρου. 

Η εταιρεία ALPHACHOICE είναι εταιρεία συμμετοχών, με μοναδικό (έμμεσο) μέτοχο τον βασικό 

μέτοχο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Intracom Holdings), Σωκράτη Κόκκαλη 

(Συνδεμένο Μέρος) και ως κύριο περιουσιακό στοιχείο κατέχει 39.123.920 μετοχές της 

εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.  

 

3.3. Περιγραφή της σύνδεσης των εμπλεκόμενων μερών: 

Η εταιρεία ALPHACHOICE έχει μοναδικό μέτοχο τον Σωκράτη Κόκκαλη (Συνδεμένο Μέρος). 

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. έχει βασικό μέτοχο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

τον Σωκράτη Κόκκαλη (Συνδεμένο Μέρος). 

Κύριο περιουσιακό στοιχεί της ALPHACHOICE είναι 39.123.920 μετοχές της εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 



 

    
- 6 - 

4. Περιγραφή της σχεδιαζόμενης αύξησης κεφαλαίου 

Στην από 11/04/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHACHOICE, μεταξύ των 

άλλων, αναφέρονται: 

Σύμφωνα με Ομόφωνη Γραπτή Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHACHOICE 

SERVICES LIMITED (Εταιρεία), που λήφθηκε στις 11 Απριλίου 2022 σύμφωνα με το 

Καταστατικό της Εταιρείας, αποφασίστηκε από τον Μοναδικό Μέτοχο της Εταιρείας: 

Α. Nα αυξηθεί το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 2.000,00 ευρώ διαιρεμένο σε 

2.000 μετοχές του 1,00 ευρώ εκάστη, έως 4.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές του 

1,00 ευρώ εκάστη. 

Β. Προτάθηκε η έκδοση και παραχώρηση στο όνομα της Intracom Holdings S.A., 140 Κοινών 

Μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη και 

Γ. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει δηλώσει σύμφωνα με το Άρθρο 

191 του περί Εταιρειών Νόμου – Κεφ. 113 Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως 

τροποποιήθηκε, ότι αυτοί δεν έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο των 

Ψηφισμάτων του παρόντος.  

Τώρα, λοιπόν, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, όντας όλοι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρεία, με το παρόν συναινούν ομόφωνα για την υιοθέτηση της ακόλουθης απόφασης χωρίς 

συνεδρίαση, αυτό το μέσο θα έχει την ίδια ισχύ και αποτέλεσμα όπως και τα ψηφίσματα του 

παρόντος που αναφέρεται είχε ληφθεί σε έγκαιρη συγκληθείσα και δεόντως διεξαγόμενη 

συνεδρίαση, και, ως εκ τούτου, κατευθύνει ότι αυτή έγγραφη απόφαση να κατατεθεί με τα 

πρακτικά διαδικασίας των Μελών του Δ.Σ της εταιρείας:- 

 

1.  Ότι η Εταιρεία θα εκδώσει και θα παραχωρήσει στην Intracom Holdings S.A., 140 

Κοινές Μετοχές με ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη («Εταιρική Μερίδα Intracom»). 

2. Ότι κάθε Εταιρική Μετοχή για την Intracom θα εκδίδεται με premium 9.125,395571 

ευρώ ανά μετοχή έναντι συνολικού τιμήματος 1.277.695,38 ευρώ. Το συνολικό τίμημα 

που θα καταβληθεί από την Intracom Holdings S.A. στην Εταιρεία θα καλυφθεί σε είδος 

από την εισφορά στην Εταιρεία 2.060.799 μετοχών της INTRALOT S.A., με τιμή 

κλεισίματος στις 08 Απριλίου 2022 που ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών με 62 σεντ ανά μετοχή. 

3. Ότι ο Γραμματέας της Εταιρείας, συγκεκριμένα η TREA SECRETARIAL LIMITED, θα είναι 

και είναι εξουσιοδοτείται και λαμβάνει οδηγίες να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε 

σχέση με την Ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: 
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a.  Η εγγραφή στο Μητρώο Μέλους της έκδοσης και παραχώρησης της Μετοχικής 

μερίδας της Intracom Holdings S.A. 

b. Η έκδοση και παράδοση στην Intracom Holdings S.A. Πιστοποιητικού Μετοχών 

που φέρει αριθμός 4 για την Μετοχική συμμετοχή της Intracom· και 

c. Η ειδοποίηση του Έφορου Εταιρειών για την έκδοση και παραχώρηση της 

Μετοχικής μερίδας της Intracom στην Intracom Holdings S.A. 

d.  Ότι οποιεσδήποτε και όλες οι ενέργειες της Εταιρείας, ή του Διευθυντή ή 

οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου στελέχους, ή άλλου είδους πρόσωπα που είναι 

εξουσιοδοτημένα από κάποιο από αυτά, να ληφθούν σε σχέση με τις ενέργειες 

που εξετάζονται από τα προηγούμενα Ψηφίσματα πριν από την εκτέλεση του 

παρόντος είναι και δια του παρόντος είναι επικυρώθηκε, επιβεβαιώθηκε, εγκρίθηκε 

και εγκρίθηκε από κάθε άποψη τόσο πλήρως σαν να είχαν γίνει τέτοιες ενέργειες 

παρουσιαστεί για έγκριση και εγκρίθηκε από την Εταιρεία πριν ληφθούν τέτοια 

μέτρα·και 

4. Ότι αυτή η Γραπτή Απόφαση θα πρέπει να εκτελεστεί σε δύο (2) αντίστοιχα και ένα (1) 

πρωτότυπο να παραδοθεί στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Intracom 

Holdings S.A. 

 

5. Εύρος διενεργηθείσας εργασίας 

Με βάση την εντολή που λάβαμε από τη διοίκηση της Εταιρείας, διενεργήσαμε διαδικασίες 

προκειμένου να αποκτήσουμε περιορισμένη διασφάλιση σχετικά την ύπαρξη επαρκούς 

προστασίας της Εταιρείας και των μετόχων της στο πλαίσιο συμμετοχής αυτής στην 

σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, με εισφορά σε είδος, και 

συγκεκριμένα εισφέροντας μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείας 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 

 

Οι διαδικασίες διασφάλισης που εκτελέσαμε συνοψίζονται ως ακολούθως:  

Προσδιορισμός της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μετοχών της Εκδότριας. 

Σύγκριση της προκύψασας εσωτερικής λογιστικής αξίας των μετοχών της Εκδότριας με την 

τιμή εκδόσεως υπέρ το άρτιο των υπό έκδοση νέων μετοχών της Εκδότριας. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα στάδια εφαρμογής της μεθοδολογίας. 

Στάδιο 1: Πραγματοποιήσαμε προσδιορισμό της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μετοχών 

της Εκδότριας κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου (11/4/2022) με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. κατά 

την 8/4/2022 (0,62 €). Ο προσδιορισμός της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μετοχών της 

Εκδότριας πραγματοποιήθηκε τόσο με τα δεδομένα που υπάρχουν πριν την αύξηση, όσο και 

με τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν μετά την αύξηση. 

Στάδιο 2: Πραγματοποιήσαμε προσδιορισμό της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μετοχών 

της Εκδότριας κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας με βάση την τιμή κλεισίματος της 

μετοχής της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. κατά την 28/4/2022 (0,53 €). Ο προσδιορισμός της εσωτερικής 

λογιστικής αξίας των μετοχών της Εκδότριας πραγματοποιήθηκε ομοίως τόσο με τα δεδομένα 

που υπάρχουν πριν την αύξηση, όσο και με τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν μετά την 

αύξηση. 

Στάδιο 3: Σύγκριση των κατά τα ανωτέρω προσδιορισμένων τιμών της εσωτερικής λογιστικής 

αξίας των μετοχών της Εκδότριας με τις τιμές εκδόσεως υπέρ το άρτιο των υπό έκδοση νέων 

μετοχών της Εκδότριας και προσδιορισμός των αποκλίσεων. 

Στάδιο 4: Έλεγχος του εύρους των αποκλίσεων και το κατά πόσο κυμαίνονται εντός του κατά 

την άποψή μας ανεκτού περιθωρίου +/- 5%. 

 

6. Συμπέρασμα 

Βάσει της ανωτέρω περιγραφείσας μεθοδολογίας προέκυψε ότι:  

α) .Με ημερομηνία βάσης υπολογισμού την 11/4/2022 οι αποκλίσεις ήταν + 2,15% με τα 

δεδομένα που υπάρχουν πριν την αύξηση, και + 1,98% με τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν 

μετά την αύξηση.  

β) .Με ημερομηνία βάσης υπολογισμού την 28/4/2022 οι αποκλίσεις ήταν – 3,07% με τα 

δεδομένα που υπάρχουν πριν την αύξηση, και -2,83% με τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν 

μετά την αύξηση.  
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Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω περιγραφόμενη Συναλλαγή συμμετοχής της INTRACOM στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, εφόσον η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών 

κυμαίνεται εντός του ανωτέρω περιγραφόμενου εύρους, κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη για την 

Εισφέρουσα και τους μετόχους αυτής που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. 

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Έκθεση, δεν 

περιήλθαν στην αντίληψή μας στοιχεία που θα μας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι στο πλαίσιο 

της συναλλαγής που περιγράφεται στην παράγραφο 4, δεν υπάρχει επαρκής προστασία των 

συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 99 του Ν. Ν.4548/2018 όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 περίπτωση (στ) του 

άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.  

Περιορισμός χρήσης 

Η εργασία μας δεν αποτελεί έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στη 

διενέργεια των ανωτέρω διαδικασιών και ως εκ τούτου, με την παρούσα Έκθεση δεν 

εκφράζουμε οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις των 

εμπλεκομένων στην συναλλαγή εταιρειών. Η παρούσα Έκθεση καταρτίζεται αποκλειστικά στο 

πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 99 

παράγραφος 3 περίπτωση (στ’) του Ν. 4548/2018, και ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

Όλα τα έγγραφα, τα ιστορικά στοιχεία και οι πληροφορίες, όπως επίσης και οι εκτιμήσεις 

σχετικά με τα αναμενόμενα επίπεδα μελλοντικών μεγεθών, μας χορηγήθηκαν από τη Διοίκηση. 

Οι ανωτέρω πληροφορίες, καθώς και τα ιστορικά στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί ανεξάρτητα από 

εμάς. Στηριχθήκαμε σε διαβεβαιώσεις της Διοίκησης για την ακρίβεια και αξιοπιστία των 

εγγράφων που τέθηκαν υπόψη μας. Κατά συνέπεια, η PKF Ευρωελεγκτική A.E. δεν μπορεί να 

εγγυηθεί σε κάποιον που θα διαβάσει την παρούσα για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 

εγγράφων και στοιχείων (ιστορικών και μελλοντικών) που μας έχουν παρασχεθεί από τη 

Διοίκηση. 

Η PKF Ευρωελεγκτική A.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που 

κάποια πληροφορία ή γεγονός που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασμένη ή 
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παραπλανητική ή μη αποδεκτή. Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση ακόμη και στην 

περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Διοίκηση παρακράτησε σημαντικά έγγραφα και γεγονότα. 

Η έκφραση γνώμης βασίζεται επίσης στις επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες της 

αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, στις τρέχουσες συνθήκες 

της Ελληνικής οικονομίας αλλά και σε μακροοικονομικά στοιχεία. Δεν έχουμε οποιαδήποτε 

υποχρέωση αναθεώρησης της γνώμης μας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών σε 

μεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν μας ζητηθεί γραπτώς να το κάνουμε από τον Εντολέα. 

Αναφορά επί λοιπών νομικών απαιτήσεων  

Τόσο τον υπογράφοντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή όσο και για την ελεγκτική εταιρεία PKF 

Ευρωελεγκτική A.E., δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018. 

 

Για την PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Αντώνιος Α. Προκοπίδης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 


