
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

για αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 284 

παρ. 1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

 

Θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 
 

1. Απολογισµός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση 

 

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν µε δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση από την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών, που έγινε µε την υπ’ αριθ. 
55/15.04.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την απόφαση της 
υπ’ αριθ. 23/278/12.08.2003 Συνεδρίασης του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ήταν 
καθαρού ποσού 2.673,3 χιλιάδων Ευρώ. 
 
Μέχρι 31.12.2007 από τα αντληθέντα κεφάλαια 2.673,3 χιλιάδων ευρώ είχαν διατεθεί ποσά 
συνολικού ύψους 1.890,3 σύµφωνα µε τις αποφάσεις των από 3.12.2003, 22.12.2004 
Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και των από 8.06.2005 και 15.06.2006 Τακτικών Γενικών 
Συνελεύσεων της εταιρίας. 
 
Το αδιάθετο υπόλοιπο ύψους 783,0 χιλιάδων ευρώ που αφορά κυρίως επενδύσεις του 
εργοστασίου Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της εταιρίας (10.05.2007) να εκτελεστεί 
το Β’ εξάµηνο 2008. Για την έγκριση αυτή λήφθηκε επίσης απόφαση και από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση που έγινε την 1.06.2007. 
 
Η ως άνω χρονική µετάθεση εκτέλεσης των επενδύσεων του εργοστασίου ύψους 783,0 
χιλιάδων ευρώ προκλήθηκε από το γεγονός ότι τα έργα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τα 
οποία χρειάζονταν οι εν λόγω επενδύσεις του εργοστασίου, είχαν ανασταλεί. 
 
Μετά την ως άνω χρονική µετάθεση του υπόλοιπου προς διάθεση ποσού έως το τέλος του Β’ 
εξαµήνου 2008, το χρονοδιάγραµµα διάθεσης νέων κεφαλαίων, είχε ως εξής: 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   

ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                     

Α/Α (ποσά σε χιλ.€) 
∆ιατεθέν 

έως Β εξάµ. 
2007 

Υπόλοιπο προς 
διάθεση έως Β εξάµ. 

2008 
ΣΥΝΟΛΟ 

        

1) Επενδύσεις Εργοστασίου στο 
Λουτρό Αλεξανδρούπολης 0 695,3  695,3 

2) ∆ηµιουργία Τµήµατος ∆ικτύου 
∆εδοµένων για Τρίτους 160,0  0 160,0 

3) ∆ηµιουργία Intranet-Infranet 
µεταξύ των εγκαταστάσεων της 
εταιρίας 197,3  87,7 285,0 

4) Έξοδα Προώθησης των 
εργασιών της εταιρίας στο 
εξωτερικό 170,0  0 170,0 

5) ∆ηµιουργία γραφείων 
εµπορικών και τεχνικών στελεχών 
στη Σερβία/Βουλγαρία και λοιπές 
Ανατολικές Χώρες  84,7  0 84,7 

6) ∆ηµιουργία νέου ερευνητικού – 
αναπτυξιακού τµήµατος – όργανα 
µέτρησης 127,3  0 127,3 

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

8) Εξόφληση µέρους 
βραχυπρόθεσµου τραπεζικού 
δανεισµού 1125,0  0 1125,0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 1890,3  783,0 2673,3 



 
2. Αλλαγή χρήσης αδιάθετου υπόλοιπου των αντληθέντων κεφαλαίων 

 
Σήµερα το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων ανέρχεται, ως προαναφέρθηκε, 
σε 783,0 χιλ. € και αφορά κυρίως επενδύσεις του εργοστασίου (695,3 χιλ. €) και 
δευτερευόντως επενδύσεις Intranet-Infranet που συνδέονται επίσης µε την εκτέλεση των 
επενδύσεων του εργοστασίου (87,7 χιλ. €) οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν µέχρι τέλους του 
2008 σύµφωνα µε το ως άνω χρονοδιάγραµµα. 
 
Όµως οι λόγοι για τους οποίους δεν έγιναν µέχρι σήµερα οι επενδύσεις του εργοστασίου 
εξακολουθούν να υφίστανται και δεν προβλέπεται να αρθούν µέχρι τέλους του 2008 αλλά 
ούτε και κατά πάσα πιθανότητα τον επόµενο χρόνο (2009). 
 
Συγκεκριµένα οι λόγοι αυτοί σχετίζονται µε την αλλαγή του προγράµµατος εργασιών της 
εταιρίας (κατόπιν της σηµαντικής µείωσης τα τελευταία 2-3 χρόνια των επενδυτικών 
προγραµµάτων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα) γεγονός το οποίο κατέστησε µη σκόπιµη την 
εκτέλεση των εν λόγω επενδύσεων του εργοστασίου 
 
Κατόπιν τούτου κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή της χρήσεως του ως άνω αδιάθετου υπόλοιπου 
(783,0 χιλ. €) και η χρησιµοποίηση του για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και ειδικότερα για την 
εξόφληση µέρους του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού. 
 
Μετά από τα ανωτέρω το χρονοδιάγραµµα διάθεσης νέων κεφαλαίων τροποποιείται ως εξής. 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   

ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                     

Α/Α (ποσά σε χιλ.€) 
∆ιατεθέν 
έως Β 2007 

Υπόλοιπο προς 
διάθεση έως Β 2008 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

1) Επενδύσεις Εργοστασίου 
στο Λουτρό Αλεξανδρούπολης 0 0  0 

2) ∆ηµιουργία Τµήµατος 
∆ικτύου ∆εδοµένων για Τρίτους 160,0  0 160,0 

3) ∆ηµιουργία Intranet-Infranet 
µεταξύ των εγκαταστάσεων της 
εταιρίας 197,3  0 197,3 

4) Έξοδα Προώθησης των 
εργασιών της εταιρίας στο 
εξωτερικό 170,0  0 170,0 

5) ∆ηµιουργία γραφείων 
εµπορικών και τεχνικών 
στελεχών στη 
Σερβία/Βουλγαρία και λοιπές 
Ανατολικές Χώρες  84,7  0 84,7 

6) ∆ηµιουργία νέου 
ερευνητικού – αναπτυξιακού 
τµήµατος – όργανα µέτρησης 127,3  0 127,3 

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

8) Εξόφληση µέρους 
βραχυπρόθεσµου τραπεζικού 
δανεισµού 1125,0 783,0 1.908,0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 1890,3  783,0 2673,3 

 
 

3. Συνέπειες από την ανωτέρω αλλαγή χρήσης του αδιάθετου υπόλοιπου των 

αντληθέντων κεφαλαίων 

 

Οι λόγοι που επέβαλαν την παρούσα τροποποίηση του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων 
κεφαλαίων (από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που έγινε βάσει της από 15.04.2003 
απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) οφείλονται κυρίως ως προαναφέρθηκε στη 



σηµαντική µείωση των έργων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στα οποία είχε στηριχτεί η 
απασχόληση του εργοστασίου και η εκτέλεση σ’ αυτό των ως άνω επενδύσεων, µε 
αποτέλεσµα να µην δικαιολογείται πλέον η εκτέλεση των εν λόγω επενδύσεων του 
εργοστασίου. 
 
Ωστόσο η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων κατά τον τρόπο που προσδιορίζεται 
ανωτέρω, παρουσιάζει τα ακόλουθα για την εταιρία θετικά στοιχεία. 
 

1) Η χρησιµοποίηση του ως άνω αδιάθετου υπόλοιπου σε µείωση του 
βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού θα συµβάλλει σε βελτίωση της κερδοφορίας 
από τη  µείωση των χρηµατοοικονοµικών επιβαρύνσεων. 

2) Η εν λόγω τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στην οµαλή εκτέλεση του 
προγράµµατος εργασιών της εταιρίας. 

3) Τέλος, το συνολικό ύψος του προγράµµατος επενδύσεων µετά την παρούσα 
τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων δεν υπολείπεται εκείνου που 
ίσχυε πριν την τροποποίηση όπως προκύπτει από το προαναφερθέν 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 

 

Τέλος, το ∆.Σ. της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά τη συνεδρίασή του της 8.04.2008 
ενηµερώθηκε από τον πρόεδρο του ∆.Σ. επί των ανωτέρω, και ενέκρινε οµόφωνα και 
παµψηφεί την ως άνω αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου υπόλοιπου των αντληθέντων 
κεφαλαίων. 
 

 

Ο πρόεδρος του ∆Σ 
 
Νικόλαος Πιπιτσούλης 


