
∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ δυνάµει των 
διατάξεων του ν. 3340/2005  

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ µε γνώµονα την προστασία του επενδυτικού κοινού 
γνωστοποιεί ότι:   

Στις 31/7/2009 οι εταιρείες µε τις επωνυµίες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» και «ΤΟΜΗ Ανώνυµη Βιοµηχανική-Εµπορική-Τεχνική 
Εταιρεία» («ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ») των οµίλων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. αντίστοιχα, υπέγραψαν ιδιωτικό 
συµφωνητικό σύµφωνα µε το οποίο αποκτούν κοινό έλεγχο της επιχείρησης 
«ΑΚΤΩΡ Facility Management ∆ιαχείριση και Συντήρηση Κτιρίων Α.Ε.» 
(ΑΚΤΩΡ FM), µέσω της αγοράς µειοψηφικού πακέτου µετοχών της ΑΚΤΩΡ 
FM από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.  

Η  συµµετοχή της ΕΤΕ στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΚΤΩΡ FM θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας και 
παραίτησης του δικαιώµατος προτίµησης εκ µέρους της ΤΟΜΗ, την οποία 
(αύξηση) η ΕΤΕ θα καλύψει εξολοκλήρου αναλαµβάνοντας τις µετοχές που 
θα εκδοθούν, και θα της διατεθούν, µε τιµή διάθεσης στην ονοµαστική αξία. 
Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε να πραγµατοποιηθεί αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ FM κατά το ποσό των 161.538,00 € µε καταβολή 
µετρητών και µε την έκδοση 53.846 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας 3,00 € η κάθε µία, έτσι ώστε το µετοχικό κεφάλαιο της 
ΑΚΤΩΡ FM να ανέλθει σε 461.538,00 €, (300.000,00 € πριν από την αύξηση 
+ 161.538,00 € = 461.538,00 €), διαιρούµενο σε 153.846 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 € η κάθε µία. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ θα αναλάβει τις νέες µετοχές στην ονοµαστική τους αξία 
καταβάλλοντας στην ΑΚΤΩΡ FM 161.538,00 €.  Επίσης, συµφωνήθηκε και 
δικαίωµα veto της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων επί ορισµένων ζητηµάτων της εταιρείας ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε. 
Συνεπώς ιδρύεται κοινός έλεγχος των ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και ΕΤΕ στην 
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε. 

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι οι εξής: 

Α. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ είναι πιστωτικό ίδρυµα και 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών υπηρεσιών. 

Β. Η ΤΟΜΗ είναι τεχνική εταιρεία και δραστηριοποιείται στην κατασκευή 
και λειτουργία τεχνικών έργων. 

Γ. Η ΑΚΤΩΡ FM δραστηριοποιείται στο χώρο της συντήρησης και 
διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων, παρέχοντας όλες τις συναφείς 
υπηρεσίες στους κατόχους κτιριακών εγκαταστάσεων. 



Η παρούσα συµφωνία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 
στην οποία γνωστοποιείται δυνάµει του άρθρου 4β παρ. 6 του ν. 703/77, όπως ισχύει, 
αυθηµερόν. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΚΤΩΡ FM στην οποία θα 
αποφασιστεί η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θα λάβει χώρα εντός µηνός από 
την ηµεροµηνία λήψης εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.     

  

 


