«ΕΚΘΕΣΗ
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02
Φεβρουαρίου 2017, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. για την αύξηση
μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η
«ΝΙΚΑΣ») στο πλαίσιο της από 30 Δεκεμβρίου 2016 Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων της ΝΙΚΑΣ και των
Θυγατρικών Εταιρειών της, αποφάσισε την 12 Ιανουαρίου 2017 να προτείνει, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 02.02.2017 (στο εξής, η «ΕΓΣ» ή «Έκτακτη Γενική Συνέλευση»),τα ακόλουθα:

1.

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από τα €0,60 ανά έκαστη μετά ψήφου μετοχή σε €6,00 ανά έκαστη ονομαστική
μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή
μετοχή της Εταιρείας (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132
νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.
Επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών διά δέκα (10), οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό και δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιας μετοχής,
μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4,80€ και στρογγυλοποιείται ο αριθμός των μετοχών προς τα κάτω.
Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών μετοχών ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Εταιρεία το
συντομότερο δυνατόν κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

2.

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €11.531.857,20 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής
μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €6,00 ανά μετοχή σε €0,30 και λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών κατά τα
ανωτέρω, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.
Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και
εξήντα λεπτών (€606.939,60) και θα διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (2.023.132) κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.
H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής
της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού €23.272.106,40 από την Εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή
μετρητών και την έκδοση 77.573.688 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων
μετόχων της Εταιρείας και προτεινόμενη τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των
υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (η «Αύξηση»).
Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ΕΓΣ να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα
προτίμησής τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προ-εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων νέων Μετοχών.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το
Χ.Α.), η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποιαδήποτε
επαναληπτική ή μετ’ αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη
σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31.12.2001 ΤΗΣ «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ»

Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 8032/06/Β/86/45
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
31 Δεκεμβρίου 2001
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2000 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών Δρχ. 1.540.693.440 και την έκδοση 4.668.768 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. 330
και τιμής διάθεσης Δρχ. 2.000, εκάστη. Η παραπάνω αύξηση εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με την υπ' αριθμ.
22152/4.5.2000 απόφασή του. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε Δρχ. 9.337.536.000. Η περίοδος άσκησης του σχετικού δικαιώματος
προτίμησης των μετόχων, ορίστηκε από τις 15/5/2000 έως τις 15/6/2000. Η πιστοποίηση καταβολής των κεφαλαίων της αύξησης έγινε στις
16/6/2000 και την 14/7/2000 άρχισε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που
διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο για τον προορισμό των νέων κεφαλαίων (παρ.4.5 σελ.19-23) και την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της 15/6/2001 για αλλαγή της χρήσης διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε νέες επενδύσεις, τα καθαρά αντληθέντα
κεφάλαια Δρχ. 9.298.000.000 (μείον τις δαπάνες έκδοσης Δρχ. 40 εκατ.) διατέθηκαν έως τις 31/12/2001 ως εξής :
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Μετοχικού Κεφαλαίου της NIKAS
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Κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α
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13 Αποπληρωμή μέρους του
Δανείου για την εξαγορά της
ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΝΟΛΑ

2.728

4.212

6.940 2.358

9.298 (1.305)

1.305

9.298

8.968

330

338
136

330

9.298

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/6/2001 αποφάσισε την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των μη διατεθέντων
αντληθέντων κεφαλαίων, μέχρι την 31/3/2001, ποσού 1.305 εκατ. Δρχ. Το ποσό αυτό προέρχεται από τις παρακάτω επενδύσεις α) 304 εκατ.
Δρχ. από τα 800 εκατ. Δρχ. που προορίζονταν για την NIKAS SKOPJE LTD (διατέθηκαν τα 496 εκατ. Δρχ. για την χρηματοδότηση του
κόστους εγκατάστασης και της αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού.) β) 930 εκατ. Δρχ. από τα 1.000 εκατ. Δρχ. που προορίζονταν για την
εξαγορά - ίδρυση τυροκομικών μονάδων (διατέθηκαν 70 εκατ. Δρχ. για τη συμμετοχή της εταιρείας στην ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.). Η εταιρεία άλλαξε
τα επενδυτικά της σχέδια για εξαγορά μιας ακόμη τυροκομικής μονάδας μετά την αύξηση της τιμής των α' υλών (γάλακτος ) η οποία αύξηση
επέδρασε αρνητικά στην κερδοφορία τυροκομικών μονάδων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα και

\

συγκεκριμένα στην κερδοφορία της υπό εξαγορά εταιρείας, γ) 71 εκατ. Δρχ. από τα 570 εκατ. Δρχ. που αντλήθηκαν για την αγορά
μηχανολογικού εξοπλισμού και διασφάλιση ποιότητας (διατέθηκαν 499 εκατ. Δρχ.) Η διαφορά των 71 εκατ. Δρχ. οφείλεται σε καλύτερους
όρους προμήθειας που πέτυχε η εταιρεία που
είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους της αρχικά προβλεπόμενης επένδυσης. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε το
παραπάνω ποσόν των 1.305 εκατ. Δρχ. να διατεθεί για επενδύσεις οι οποίες προέκυψαν μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και
ολοκληρώθηκαν μέσα στη χρήση 2001. Συγκεκριμένα: α) 760 εκατ. Δρχ. να διατεθούν για την εξαγορά του 55% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Η παραπάνω επένδυση ολοκληρώθηκε στη χρήση 2001. β) 338
εκατ. Δρχ. για την συμμετοχή κατά 42,22% στο αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΎΡΟΥ &
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»' με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ». Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2001. Η καταβολή του
συνόλου των κεφαλαίων ολοκληρώθηκε στη χρήση 2001. γ) 136 εκατ. Δρχ. να διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του δανείου με το
οποίο εξαγοράσθηκε το 37,65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΖΩΝΑΡΣ
Α.Β.Ε.Ε». Η αποπληρωμή έγινε στη χρήση 2001. δ) 71 εκατ. Δρχ. να διατεθούν για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (Υδραυλικές
Εγκαταστάσεις, Βιολογικό Καθαρισμό, Μηχανολογικό Εξοπλισμό και Μεταφορικά Μέσα). Η παραπάνω επένδυση ολοκληρώθηκε στη χρήση
2001. 2) Από την υπ' αριθμ. 4 επένδυση «Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού» ποσό 294 εκατ. Δρχ. διατέθηκε μετά την υποβολή προς έγκριση
του Ενημερωτικού Δελτίου και πριν την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από ίδια διαθέσιμα και χορήγηση πιστώσεων από
τους προμηθευτές.
Άγιος Στέφανος, 20 Φεβρουαρίου 2002
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΖ.
Π. ΝΙΚΑ Α.Δ.Τ.: Σ- 052804

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ
Α.Δ.Τ.: Π-461207

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο. ΒΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Σ-700943

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ν-279678

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχο μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που
τήρησε η εταιρεία καθώς και, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω σημειώσεις της εταιρείας, από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό
Δελτίο και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/6/2001 για αλλαγή του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΑΒΟΣ
A.M. ΣΟΕΛ14971
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα
χρησιμοποιηθούν για πραγματοποίηση επενδύσεων, για κεφάλαιο κίνησης και για την αποπληρωμή δανείων. Η χρήση των
κεφαλαίων, όπως αναφέρεται παραπάνω, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και 24 μήνες μετά από την άντληση των
κεφαλαίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α., αναμένεται να
ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και τη διατήρηση ή μη του ποσοστού
συμμετοχής τους κατά τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία χρόνους, κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 4.1.4.1.2 παρ. 3(β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 04/04/2012 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 παρ. β του Κανονισμού του
Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 10/04/2012. Για την
αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης,
η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διοικητικής της αναδιάρθρωσης και στη βάση της νέας διοικητικής της ομάδας, έχει
επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία.
Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στη συνεχή βελτίωση
των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας
και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, στην απλοποίηση των δομών με στόχο την
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, στην περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους
καταναλωτές της και βελτίωση των μεριδίων αγοράς και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της
Εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της,
αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας έτσι ώστε να
επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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