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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των οικονοµικών  καταστάσεων : 28 Μαΐου 2009

31/03/2009 31/12/2008 31/03/2009 31/12/2008 31/03/2009 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα  ενσώµατα πάγια στοιχεία 452.553 443.553 17.843 17.881 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) 1.182.443 1.151.897 833.954 863.819

Επενδύσεις  σε ακίνητα 122.356 120.773 46.521 46.764 Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα µετά από φόρους 36.705 15.990 (1.515) 936

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 934.603 928.495 - - Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές (1.378) 14.003 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία 281.316 258.619 852.263 849.423 ∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή αποτ/τος θυγατρικής (28) (1.701) - -

Αποθέµατα 127.871 91.777 - - (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών (5.543) (5.124) (5.543) (5.124)

Απαιτήσεις από πελάτες 686.013 658.936 9.997 9.840 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου (31/03/2009 και 31/03/2008 αντίστοιχα) 1.212.198 1.175.064 826.895 859.630

Λοιπά κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία 1.365.061 1.378.032 77.229 88.771

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.969.773 3.880.186 1.003.853 1.012.680

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311 01/01/2009- 01/01/2008- 01/01/2009- 01/01/2008-

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 777.244 756.567 644.583 651.642 31/03/2009 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  ιδιοκτητών  µητρικής (α) 959.556 938.878 826.895 833.954 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 252.643 243.565 - - Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 51.059 45.652 (1.126) 1.446

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α) + (β) 1.212.198 1.182.443 826.895 833.954 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.232.968 1.171.179 165.000 165.000 Αποσβέσεις 24.609 18.441 307 297

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 292.485 274.058 2.976 2.507 Προβλέψεις 8.687 4.885 28 25

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 246.243 273.463 - - Συναλλαγµατικές  διαφορές 2.058 312 - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 985.879 979.043 8.982 11.219 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (10.017) (8.454) (741) (2.664)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.757.575 2.697.743 176.958 178.726 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.810 15.102 1.642 148

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 3.969.773 3.880.186 1.003.853 1.012.680

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (36.095) (3.012) - -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (220.855) (247.431) 2.157 (6.126)

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών ) (8.569) 63.881 (1.719) (1.654)

01/01/2009- 01/01/2008- 01/01/2009- 01/01/2008- Μείον: 

31/03/2009 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2008 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (7.728) (16.465) (2.156) (148)

Κύκλος εργασιών 483.048 381.122 384 360 Καταβεβληµένοι  φόροι (1.486) (11.443) - -

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 74.209 60.797 173 (78) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (182.525) (138.533) (1.608) (8.675)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 61.807 53.712 (214) (944) Επενδυτικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 51.059 45.652 (1.126) 1.446 (Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών , συγγενών , κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (1.417) (22.711) (2.789) (50.448)

Μείον φόροι (14.037) (15.301) (41) (510) Αγορά ενσώµατων  και άυλων παγίων στοιχείων  και επενδύσεων  σε ακίνητα (42.886) (51.673) (30) (1.213)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 37.023 30.351 (1.167) 936

1.195 1.913 4 -

Ιδιοκτήτες µητρικής 26.839 20.399 (1.167) 936 Τόκοι εισπραχθέντες 6.052 6.138 740 114

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 10.184 9.952 - - ∆άνεια (χορηγηθέντα σε)/εισπραχθέντα από συνδεδεµένα  µέρη - (368) - (25)

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 19.602 20.794

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (318) (14.361) (348) - Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (37.056) (66.702) 17.527 (30.778)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 36.705 15.990 (1.515) 936 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Πώληση / (αγορά) ιδίων µετοχών (5.543) (5.124) (5.543) (5.124)

Ιδιοκτήτες µητρικής 26.923 7.135 (1.515) 936 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα  δάνεια 75.803 142.774 - 29.318

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 9.783 8.854 - - Εξοφλήσεις δανείων (40.870) (18.220) - (11.000)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (698) (904) - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,1550 0,1153 (0,0067) 0,0053 Μερίσµατα πληρωθέντα (1.505) (1) (3) (1)

Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 683 328 - -

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών  - 7.433 - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 27.869 126.285 (5.547) 13.193

86.416 72.153 93 (647)

(191.712) (78.949) 10.372 (26.261)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 794.793 692.636 60.242 27.639

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 603.081 613.686 70.614 1.378

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ

Όµιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 17.731 1.640

β) Έξοδα   5.216 1.434

γ) Απαιτήσεις 24.493 6.073

δ) Υποχρεώσεις 1.353 895

ε) Αµοιβές διευθυντικών  στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης         803 75

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α∆Τ  Ξ 434814 Α∆Τ Σ 237945 Α∆Τ Χ 666412 Α∆Τ ΑΒ 342796

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 εως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου 
(α)+(β)+(γ)

Κηφισιά, 28 Μαΐου 2009

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή

άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  και άυλων παγίων στοιχείων  και 
επενδύσεων  σε ακίνητα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσωµατώθηκαν  στις ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο ενώ δεν είχαν 

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2008. 2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 6 των

ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης της 31.03.2009. Για τη µητρική εταιρεία βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες

χρήσεις 2006-2007. 3. Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 4. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς

αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι'
αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. 5. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε €
1.310 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 651 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 92.355 χιλ. (βλ. σηµ. 14 των 
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 31.03.2009) 6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.03.2009 ανέρχεται σε 18 άτοµα

και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών ) σε 5.761 άτοµα και την 31.03.2008 ανερχόταν σε 30 και 5.534 αντίστοιχα . 7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές)
σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου (01.01.2009), καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη

λήξη της τρέχουσας περιόδου (31.03.2009), που έχουν προκύψει από συναλλαγές  τους µε τα συνδεδεµένα  µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

13. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.03.2009 ενσωµατώθηκαν , ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.03.2008 επειδή στο διάστηµα που µεσολάβησε

συστάθηκαν ή αποκτήθηκαν οι εταιρείες: AKTOR BULGARIA SA, VARI VENTURES LIMITED, CAISSON AE (συστάθηκαν) και LOOCK BIOGASSYSTEME GMBH,
GEMACO AE, ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ (αποκτήθηκαν). Η θυγατρική εταιρεία DAMBOVITA REAL ESTATE SRL ενοποιήθηκε για

πρώτη φορά στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της 31.03.2008 ενώ δεν ενοποιείται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις καθώς εντός του γ’
τριµήνου 2008 ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη θυγατρική εταιρεία PROFIT CONSTRUCT SRL. Στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της

31.03.2008 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενοποιείται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις η εταιρεία ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ,
καθώς, εντός του β’ τριµήνου 2008 ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη θυγατρική εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ. Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε

τις οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης,έχουµε για την κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ - CYBARCO, η οποία ενοποιούταν µε την

αναλογική µέθοδο στις 31.03.2008 ενώ από τις 31.12.2008 ενοποιείται µε την πλήρη µέθοδο λόγω απόκτησης του ελέγχου της κοινοπραξίας από τη θυγατρική

εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Εκτός αυτής, µεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.03.2008
έχουµε και για την εταιρεία Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ, η οποία ενοποιήθηκε στις 31.03.2008 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ από το β’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε

τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν. Στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές

καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή στις 31.03.2008 δεν είχαν ενσωµατωθεί οι συγγενείς εταιρείες ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ και

ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς αποκτήθηκαν στο γ' τρίµηνο 2008. Στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της

31.03.2009 δεν ενσωµατώθηκαν , ενώ είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στις 31.03.2008 οι συγγενείς εταιρείες ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ, E-
CONSTRUCTION ΑΕ και ΛΑΤ.Ε.Ε.Μ. ΑΕ καθώς πωλήθηκαν στις 28.05.2008, 12.11.2008 και 23.12.2008 αντίστοιχα , σε τρίτους εκτός Οµίλου. Στις ενδιάµεσες

συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 31.03.2009 ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης για πρώτη φορά ενώ δεν είχε

ενσωµατωθεί στις 31.12.2008 η εταιρεία ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΑΕ (συστάθηκε). 14. Στις 31 Μαρτίου 2009, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών

συγχώνευσης των, κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις

των άρθρων 68-77α του κ.ν.2190/1920, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1-5 ν.2166/1993, ως ισχύουν , µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού της απορροφώµενης

εταιρείας την 31η Μαρτίου 2009. 15. Στις 29 Απριλίου 2009, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους ευρώ 50
εκατοµµυρίων, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας. Το οµολογιακό δάνειο είναι τριετούς διάρκειας και υπογράφηκε σε

συνεργασία µε την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος και την Emporiki Bank Cyprus Limited.16. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στην από 5ης Μαΐου 2009 συνεδρίασή του, αποφάσισε, µεταξύ άλλων, οµοφώνως και παµψηφεί, την άντληση υπό της Εταιρείας

(µικτού) ποσού κεφαλαίων συνολικού ύψους έως και 24.954.466,60 ευρώ, δια της αυξήσεως εις µετρητά του µετοχικού της κεφαλαίου κατ’ ανώτατο ποσό ίσο προς

23.350.250,89 ευρώ, µε την έκδοση και διανοµή έως και 17.824.619 κοινών , ονοµαστικών , µετά ψήφου άυλων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ίσης προς 1,31 ευρώ και

τιµής διαθέσεως 1,40 ευρώ ανά εκδοθησόµενη µετοχή, ώστε, µετά την πλήρη κάλυψη και καταβολή του ποσού αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου, το τελευταίο να

ανέρχεται στο ποσό των 75.239.698,04 ευρώ, διαιρούµενο σε 57.434.884 κοινές, ονοµαστικές , µετά ψήφου, άυλες µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31
ευρώ. Η προτεινόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου διενεργείται µετά δικαιώµατος, αφενός προτιµήσεως επί των νέων µετοχών (σχέση 9 νέες προς 20 παλαιές

µετοχές), αφετέρου προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων τοιούτων, δίχως τροποποίηση του Καταστατικού (άρθρο 13 παρ.1 κ.ν.2190/1920) δυνάµει σχετικής προς τούτο

εξουσίας που η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (δια της από 30ης Μαΐου 2008 αποφάσεώς της) εκχώρησε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η εκ των βασικών µετόχων

της REDS AE, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών , ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κάτοχος ποσοστού 52,78% του µετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας, ενηµέρωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει, κατ’ ελάχιστον, το νυν κατεχόµενο ποσοστό συµµετοχής της στην Εταιρεία, ασκώντας προς τούτο,
εξ’ ολοκλήρου, τα εις αυτήν αναλογούντα δικαιώµατα προτιµήσεως επί της αναγγελθείσης , δια της από 5ης Μαϊου 2009 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της

εταιρείας, αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, (i) µέχρι την ολοκλήρωση της υπόψη αυξήσεως και την εισαγωγή των νεοεκδοθησοµένων µετοχών στο

Χρηµατιστήριο Αθηνών , και (ii) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον  έξι (6) µηνών  από την έναρξη διαπραγµατεύσεως αυτών.

8. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε το σταθµικό µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη

διάρκεια της περιόδου αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών. 9. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύµφωνα µε τους όρους του

Κανονισµού 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της από 09.12.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

Εταιρείας και της από 10.12.2008 απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου , η Εταιρεία προέβη κατά την περίοδο 01.01-31.03.2009 στην αγορά 1.419.302 ιδίων µετοχών,
συνολικής αξίας € 5.543 χιλ. (βλ. σηµ. 10 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 31.03.2009). Στις 31.03.2009, η Εταιρεία κατέχει

συνολικά 4.474.034 ίδιες µετοχές, συνολικής αξίας € 26.709 χιλ. 10. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή «Συνολικά έσοδα περιόδου» µετά από φόρους,
του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για τον Όµιλο: έσοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές ευρώ 4.347 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση ευρώ 19
χιλ., έξοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών ευρώ 4.407 χιλ. και λοιπά έξοδα ευρώ 239 χιλ., και για την Εταιρεία: έξοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών ευρώ 348 χιλ.
11. Για την αναµόρφωση ορισµένων κονδυλίων της 01.01.2008 που αφορούν στην εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 3 και στην αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΑ 12 γίνεται αναφορά

στη σηµείωση 21.3 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης της 31.03.2009, καθώς και στη σηµείωση 37 των ετήσιων οικονοµικών

καταστάσεων 31.12.2008. 12. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου µε την χώρα της καταστατικής τους έδρας, τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική Εταιρεία συµµετέχει,
άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 6 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών

καταστάσεων πληροφόρησης της 31.03.2009 και είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.ellaktor.com. Η µητρική Εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις

ενοποιούµενες κοινοπραξίες, µέσω των θυγατρικών της. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και κοινοπραξίες εµφανίζονται στη σηµ. 6.δ
των ενδιάµεσων  συνοπτικών  οικονοµικών  καταστάσεων  πληροφόρησης της 31.03.2009.


