Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής «η Εταιρεία»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 9 του Ν. 3016/2002, των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του
Κανονισµού του Χ.Α. για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή
µετρητών έως του ποσού των Ευρώ 50.534.775,00 και παροχή δικαιώµατος
προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µετά από εισήγηση του Προέδρου του ενέκρινε οµόφωνα
την κατωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του
Ν.3016/2002, των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α. για την
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών έως του ποσού των Ευρώ
50.534.775,00 και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, η οποία έχει ως εξής:
Ι.

Προτεινόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής µε την
από 29 Μαΐου 2013 απόφασή του, δηµοσίευσε πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αυτής και προτείνει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 21η Ιουνίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 µ.µ.
στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθ. 17),
καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή µετ’ αναβολήν αυτών Γενική Συνέλευση, να λάβει
απόφαση και επί του υπ’ αριθµ. 10 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως ακολούθως:
Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ 50.534.775,00 µε την
έκδοση έως 22.459.900 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας κάθε µιας Ευρώ δύο και
είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25), η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε καταβολή µετρητών και παροχή
δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων µε παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5
του Καταστατικού «περί µετοχικού κεφαλαίου» που θα αντανακλά τις αποφάσεις που θα
ληφθούν από την εν λόγω Γενική Συνέλευση. Oι ως άνω µετοχές θα διατεθούν στους µετόχους
της Εταιρείας κατ’ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης σε αναλογία 19 νέες µετοχές προς 60
παλαιές στην ονοµαστική τους αξία.
Περαιτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει:
(i)

την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης εντός 15 ηµερών,

(ii)

την πραγµατοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης εντός τεσσάρων (4)
µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα
µε το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920,

(iii)

την µη έκδοση κλασµατικών δικαιωµάτων,

(iv)

την παροχή εξουσιοδότησης
προκειµένου το τελευταίο:

προς

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

της

Εταιρείας

(α) να ορίσει την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, την περίοδο
διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης, τη λήξη της προθεσµίας καταβολής
και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθµίσει τις
λεπτοµέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για
την εισαγωγή των µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών, µε
δικαίωµα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των µελών του ή υπαλλήλων της
Εταιρείας, και
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(β) να διαθέσει τις µετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς
µετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώµατός τους προτίµησης, ελεύθερα,
κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιµή, σε νέους αλλά και
υφιστάµενους µετόχους της Εταιρείας.

Σηµειώνεται τέλος ότι θα παρέχεται η δυνατότητα µερικής κάλυψης του κεφαλαίου της αύξησης
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
ΙΙ.

Έκθεση για την προτεινόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α.

Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις
παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α., θα υποβληθεί στην Τακτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί την 21.06.2013, θα γνωστοποιηθεί
στο κοινό µε την αποστολή της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ταυτόχρονα µε την Πρόσκληση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(http://www.minoan.gr).

Στοιχεία Έκθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού
του Χ.Α.
Α.
Απολογισµός Αντληθέντων Κεφαλαίων από την από 16.05.1999 Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (άρθρο 4.1.4.1.2 (1) περίπτωση (α) του
Κανονισµού Χ.Α.)
Σε σχέση µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την Β’
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.05.1999 και τον απολογισµό των αντληθέντων
κεφαλαίων παρατίθεται αυτούσιος ο Πίνακας ∆ιάθεσης Αντληθέντων µε ηµεροµηνία 23.08.2001
που δηµοσιεύτηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µαζί µε την παρά πόδας αυτού
Έκθεση Ευρηµάτων του Ορκωτού Ελεγκτού Στέφανου Σαρακοστίδη (Αρ. ΣΟΕΛ 14621).
Γνωστοποιείται σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 34/0511-1999, από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών που
έγινε µε βάση την απόφαση της Β΄ επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της 16.5.1999 και την απόφαση του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών της 03.6.1999,
αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού δρχ. 74.945 εκατ. (219,95 εκατ. Ευρώ), τα οποία σε σχέση µε τα
αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, διατέθηκαν µέχρι την 30.6.2001 ως ακολούθως :
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(Ποσά σε εκατ.)
ΠΟΣΟΠΟΥ
ΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΔΕΛΤΙΟ

ΔΡΧ.
A

Β

Γ

Χρηματοδότηση ίδιας
συμμετοχής των υπό
ναυπήγηση πλοίων
Συμμετοχή στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της AIR
GREECE &της MINOANFLYING
DOLPHINS
Πρόσθετη συμμετοχή στην
αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της MINOAN FLYING
DOLPHINS

Δ

Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης

Ε

Ενίσχυση επενδυτικών
προγραμμάτων άλλων
θυγατρικών ή επέκταση σε
άλλες δραστηριότητες ή
προσωρινή μείωση
βραχυπρόθεσμου δανεισμού

EURO

ΣΥΝΟΛΟΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΩΣ 31/3/2001
01.4/30.6.2001
ΤΗΝ30.6.2001
ΔΡΧ.

EURO

ΔΡΧ.

EURO

ΔΡΧ.

EURO

24.000

70,43

24.000

70,43

0

0,00

0

0,00

7.700

22,60

7.700

22,60

0

0,00

0

0,00

13.400

39,33

13.400

39,33

0

0,00

0

0,00

10.000

29,35

10.000

29,35

0

0,00

0

0,00

19.845

58,24

19.640

57,64

205

0,60

0

0,00

74.945

219,95

74.740

219,35

205

0,60

0

0,00

Ηράκλειο, 23 Αυγούστου 2001
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία» εφαρµόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί
το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό µας αυτό διαπιστώσαµε ότι τα ανωτέρω
στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία, καθώς και από
το εγκεκριµένο από το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2001
Β.
Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει µε πληρότητα και σαφήνεια
το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραµµα πραγµατοποίησής του, καθώς
και η επιµέρους ανάλυση του προορισµού των κεφαλαίων (άρθρο 4.1.4.1.2 (1)
περίπτωση (β) του Κανονισµού Χ.Α.).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
σύµφωνα µε την απόφαση την οποία θα λάβει η Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, θα
διατεθούν, µετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης για την αποπληρωµή δανειακών
υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Ειδικότερα:
1) Κεφάλαια ύψους έως Ευρώ 5,6 εκατοµµυρίων θα χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή
υποχρεώσεων της Εταιρείας που προέρχονται από την από 11.12.2007 Σύµβαση
Οµολογιακού ∆ανείου όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 13.10.2010 Πρόσθετη
Πράξη (Supplemental Agreement), δυνάµει της οποίας εκδόθηκε από την Εταιρεία
οµολογιακό δάνειο ποσού Ευρώ 375 εκ.
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2) Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης, θα διατεθεί για την αποπληρωµή ενδοοµιλικών
υποχρεώσεων της Εταιρείας ή/και πληρωµών σε τρίτα µέρη.
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τα κεφάλαια για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν
ανωτέρω εντός της τρέχουσας χρήσης, ήτοι µέχρι 31.12.2013.
Γ.
∆ηλώσεις Βασικών Μετόχων (άρθρο 4.1.4.1.2 (1) περίπτωση (ε) του Κανονισµού
Χ.Α.)
Ο βασικός µέτοχος της Εταιρείας, GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.a. έχει δηλώσει
ότι η GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.a. προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό
συµµετοχής της (άµεσο ή έµµεσο) στην Εταιρεία: (i) έως την ολοκλήρωση της προτεινόµενης
αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία αυτής, (ii) για χρονικό
διάστηµα έξι (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών που θα εκδοθούν
∆.

Τιµή Έκδοσης (άρθρο 4.1.4.1.2 (1) περίπτωση (στ) του Κανονισµού Χ.Α.)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτείνει η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών όπως
ορισθεί σε €2,25 ανά µετοχή, δηλαδή σε τιµή ίση προς την ονοµαστική αξία αυτής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση όπως η κατά τα ως άνω
τιµή έκδοσης των νέων µετοχών µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά την
αποκοπή του δικαιώµατος προτίµησης ή άλλο κρίσιµο κατά τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο.

.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ηράκλειο Κρήτης, 29 Μαΐου 2013
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