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ΕΚΘΕΣΗ 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 

121923260000), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002, των 

παραγράφων 4.1.3.13.1. και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του 

μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση νέων, κοινών 

ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα 

προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ 

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (η Εταιρεία) εισηγείται τα ακόλουθα:  

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες 

πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (€457.200) με καταβολή μετρητών, με 

σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων 

σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 3.048.000), και την έκδοση έως 1.524.000 νέων 

κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 

0,30 η καθεμία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 

υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης δυο ευρώ (€ 

2,00) ανά μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»), σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για 

κάθε μία (1) παλαιά μετοχή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 

και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα 

ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αντληθησομένων 

κεφαλαίων δια της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών. Το ποσό της 

ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισούται με το 
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γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως αυτός προκύπτει κατά τα 

ανωτέρω) επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής.  

(β) Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με 

δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με σκοπό την άντληση 

κεφαλαίων έως ποσού τριών εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 

3.048.000). Διευκρινίζεται ότι προαιρετικά για την δημόσια προσφορά και 

υποχρεωτικά για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 

δημοσίευση από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το νόμο 

4706/2020 και τον κανονισμό της ΕΕ 1129/2017 και των τροποποιήσεων αυτού (ΕΕ 

2019/979 και ΕΕ 2019/980) για τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών των Νέων Μετοχών.  

(γ) Οι Νέες Μετοχές να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης 

(01.01.2020-31.12.2020) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το 

Καταστατικό της Εταιρείας. 

(δ) Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, προτείνεται να 

έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση: (i) όλοι οι μέτοχοι της 

Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της 

εταιρίας “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” (η 

“ΕΛ.Κ.Α.Τ.”)., μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του 

δικαιώματος προτίμησης (κατ’ άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους 

και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο 

διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία 

έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς 

και η διάρκεια αυτής, προτείνεται να καθοριστεί και να ανακοινωθεί, ως νόμος 
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ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία από την ημερομηνία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

που θα εγκρίνει την ως άνω αύξηση.  

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του 

δικαιώματος προτίμησης, προτείνεται να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής 

στους έχοντας ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν και να 

εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του καθορίσει: (i) 

όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής 

καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου 

τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα 

προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, (ii) τη διαδικασία για την 

επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης 

των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και (iii) κάθε άλλη λεπτομέρεια 

αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής. (iv) Σε περίπτωση 

ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων 

προτίμησης και προεγγραφής, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο όπως, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του νόμου 4548/2018, 

διαθέσει αυτές κατ’ ελεύθερη κρίση σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την 

Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον 

κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4548/2018, 

ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).  

(ε) Προτείνεται το Διοικητικό Συμβούλιο με μεταγενέστερη απόφασή του να 

προσδιορίσει την διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, 

την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, το ύψος των 

προεγγραφών, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής εντός των χρονικών ορίων 

του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, ως ισχύει και γενικότερα να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την επιτυχή 
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ολοκλήρωση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των 

θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, την 

χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α. 

και την εισαγωγή των Νεών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.,  καθώς 

και κάθε συναφούς θέματος, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε 

των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας.  

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και 

παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποσταλεί στο 

Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του και θα δημοσιευθεί και 

στην μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

www.tzirakian.com.  

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

  

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΑΥΞΗΣΗ   

Η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε βάσει της από 

31.07.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με 

κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος 

προτίμησης των παλαιών μετόχων. Από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

εκδόθηκαν 254.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 

εκάστη και τιμή διάθεσης €32 εκάστη, και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του 

Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά 

του Χ.Α. στις 30.04.2018. H πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

πραγματοποιήθηκε στις 20.11.2017, οπότε και διαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε η 
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πραγματοποίηση καταβολής ολόκληρου του ποσού της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι ποσού €76.200, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 

της Εταιρείας ποσού €8.128.000. Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταξύ της 

ονομαστικής αξίας (€0,30) και της τιμής διάθεσης (€32) εκάστης μετοχής που 

εκδόθηκε, η οποία ανήλθε στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πενήντα 

μίας χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€8.051.800) καταχωρήθηκε στον ειδικό 

λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο». Επισημαίνεται δε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν από την 

Εταιρεία σύμφωνα με τους σκοπούς που αναλυτικά αναφέρονται στο από 

24.04.2018 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις 

δηλώσεις της Διοίκησης της Εταιρείας το ποσό των  €8.128.000 είχε καταβληθεί 

ήδη από τους τότε κύριους μετόχους και πιστωτές της Εταιρείας α) Ανούς 

Τζιρακιάν του Αριστακές, β) Άρι Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, γ) Μάιντα Τζιρακιάν 

του Λυμπαρέτ, δ) Κρικόρ Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ και ε) «EUROPA PROFIL 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ» τμηματικά έως την 31.12.2016 και χρησιμοποιήθηκε για την 

κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, ήτοι για την αποπληρωμή υποχρεώσεων 

από Δανειακές Συμβάσεις ύψους €4.8 εκατ., καθώς και για την εξυπηρέτηση 

λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους €3,3 εκατ. Τέλος, επισημαίνεται 

ότι η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την 

τροπή κονδυλίων του παθητικού του ισολογισμού της σε κεφάλαιο, υπήρξε 

εξαιρετικά επωφελής για την Εταιρεία, αποτελώντας δραστικό και 

αποτελεσματικό μέτρο για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της. Τέλος 

σημειώνεται ότι η ως άνω διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω της 

επαλήθευσης των υποχρεώσεων προς κεφαλαιοποίηση πιστοποιήθηκε και από 

τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Αστέριο Κουφό της FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

Α.Ε. δυνάμει της από 07.07.2017 σχετικής εκθέσεώς του. 
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Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   

Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας συνίστανται 

στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στον εκσυγχρονισμό των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων και των πληροφοριακών συστημάτων, στη 

συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα, στην απλοποίηση 

των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

Εταιρείας, στην περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με το κοινό, στη 

βελτίωση των μεριδίων αγοράς, στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και στην 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας.   

Σημειώνεται ότι ήδη έχει καταβληθεί ποσό ύψους €1.420.000 από τους βασικούς 

μετόχους κ.κ Άρι Τζαρακιάν και Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, και συγκεκριμένα ποσό 

ύψους €860.000,00 εκ μέρους του κ. Άρι Τζιρακιάν και ποσό ύψους € 560.000,00 εκ 

μέρους του κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, ως προκαταβολή έναντι μελλοντικής 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία θα συνυπολογιστούν στην παρούσα 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τα οποία έχουν ήδη διατεθεί για την κάλυψη 

αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας.     

Περαιτέρω, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα 

χρησιμοποιηθούν μετά την κάλυψη των εξόδων της, κυρίως για την ενίσχυση της 

κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της Εταιρείας αλλά και για την 

χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω του εκσυγχρονισμού των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων,  συγκεκριμένα: 

 α. Ποσό € 1.500.000 περίπου για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, ήτοι 

πληρωμή λειτουργικών εξόδων και αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων της 

Εταιρείας και   

β. Ποσό € 1.500.000 περίπου για παραγωγικές επενδύσεις και συγκεκριμένα για 

τον εκσυγχρονισμό συστημάτων παραγωγής μέσω αγοράς σύγχρονου 
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μηχανολογικού εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια αγοράς 

μηχανολογικού εξοπλισμού εντάσσεται και η αγορά νέων συγκολλητικών 

μηχανών και  σύγχρονων πριονιών ακριβείας εκ των οποίων αναμένεται αύξηση 

της παραγωγικότητας κατά 40% αλλά και σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των 

παραγόμενων προϊόντων τα οποία πλέον θα ικανοποιούν και τις πιο 

απαιτητικές προδιαγραφές, ενώ θα τα καθιστούν εξαγώγιμα στις διεθνείς 

αγορές.  Περαιτέρω περιλαμβάνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 

στις στέγες των ακινήτων της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου μέσω της 

διαδικασίας ΄΄net metering΄΄ δηλαδή του συμψηφισμού της αξίας της 

παραγόμενης ενέργειας με την αξία του κόστους της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας θα επιτευχθεί αφενός, η κάθετη μείωση του ενεργειακού κόστους  και 

αφετέρου ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής 

δραστηριότητας της εταιρείας, όπως επιτάσσει η ανάγκη συστράτευσης στη 

λήψη  μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Η χρήση των κεφαλαίων, όπως αναφέρεται παραπάνω, αναμένεται να 

ολοκληρωθεί έως και 24 μήνες μετά την άντληση των κεφαλαίων. 

 

Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Για τις ανάγκες της περίπτωσης 1(ε) της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού 

του Χ.Α., ως βασικοί μέτοχοι» νοούνται ο κ.Άρις Τζιρακιάν, η κα Ειρήνη 

Κεβορκιάν και ο κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, δεδομένου ότι κατέχουν άμεσα ποσοστό 

τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ συμμετέχουν 

ταυτόχρονα στη διοίκηση αυτής ως μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως 

εκτελεστικά μέλη ο κ. Άρις Τζιρακιάν και ο κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν και ως μη 

εκτελεστικά μέλη η κα Ειρήνη Κεβορκιάν:  

Οι μέτοχοι κ.κ. Άρις Τζιαρακιάν και Λιμπαρέτ Τζιρακιάν δηλώνουν την πρόθεσή 

τους:  
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i. Να ασκήσουν στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που τους 

αντιστοιχούν,  

ii. Να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία (i) έως την 

ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή των Νέων 

Μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία αυτής, και (ii) για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών που 

θα εκδοθούν.  

Η μέτοχος κα. Ειρήνη Κεβορκιάν δηλώνει την πρόθεσή της:  

iii. Να διατηρήσει τη συμμετοχή της στην Εταιρεία (i) έως την ολοκλήρωση 

της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών που θα 

εκδοθούν συνεπεία αυτής, και (ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν.  

 

Δ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   

Περαιτέρω, προτείνεται η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος 

προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων μετοχών και 

της Τιμής Διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων 

κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».  

 

Οινόφυτα, 18.12.2020  

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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