MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. και του επενδυτικού κοινού
σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την
αύξηση του µετοχικού µας κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να
απευθύνονται τις εργάσιµες ώρες και µέρες στο Τµήµα Μετόχων της Εταιρίας, 17ης
Νοεµβρίου 79 Πυλαία Θεσ/νικης Τ.K.543 52 (τηλ. 2310929090)
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα
µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:
•

Ιωάννης Ν. Καµατάκης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος , 17ης
Νοεµβρίου 79 Πυλαία Θεσ/νικης Τ.K.543 52 (τηλ. 2310929090)

•

Παρασκευή ∆. Ζαχαριάδου, Αντιπρόεδρος, 17ης Νοεµβρίου 79 Πυλαία
Θεσ/νικης Τ.K.543 52 (τηλ. 2310929090)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη που έχουν λάβει
γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και µαζί µε
τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
•

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη
και αληθή.

•

∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η
απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει
παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και των πληροφοριών
που παρέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα.

Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας της 30 Ιουνίου 2002 & 30
Ιουνίου 2003 αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την τροποποίηση

των αντληθέντων

κεφαλαίων από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή.
Το επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρείας σε σχέση µε τα αναγραφόµενα στο
ενηµερωτικό δελτίο είχε ως ακολούθως :

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
A i) Ανάπτυξη και έκδοση νέων τίτλων CD ROM
ii) Απόκτηση ειδικού εξοπλισµού
B i) Ανάπτυξη εφαρµογών στον τοµέα της γλωσσικής τεχνολογίας
ii) Αξιοποίηση τεχνολογιών της δικτυακής τηλεφωνίας
iii) ∆ηµιουργία πύλης στο Ιnternet
Γ i) Συµµετοχή σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας
ii)Ίδρυση νέων εταιρειών
∆ Ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας
Ε Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης
ΣΥΝΟΛΟ

Β ΕΞΑΜ. Α ΕΞΑΜ. Β ΕΞΑΜ. Α ΕΞΑΜ.
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Μετά τη ∆ηµόσια Εγγραφή της Εταιρίας για την εισαγωγή των µετοχών στην
Παράλληλη Αγορά του Χ.Α., αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού 4.842.259,72 €.
Στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2003 οι µέτοχοι αποφάσισαν την
τροποποίηση του πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε µετρητά.
Οι κατηγορίες του πίνακα αντληθέντων κεφαλαίων διαµορφώθηκαν ως εξής :
Ενοποιήθηκαν οι δύο κατηγορίες της ανάπτυξης και έκδοσης νέων τίτλων
πολυµέσων σε CD-ROM και DVD-ROM και της απόκτησης ειδικού εξοπλισµού σε
µία,

καθώς

κρίθηκε

ότι

αυτές

οι

δραστηριότητες

είναι

αλληλένδετες,

και

συµπληρώθηκε µε την απαραίτητη προσθήκη της απόκτησης ειδικού λογισµικού
όπως άλλωστε προβλέπονταν στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της εταιρίας, ενώ παράλληλα
το συνολικό ποσό παρέµεινε το ίδιο.
Η κατηγορία που αφορούσε στην ανάπτυξη εφαρµογών στον τοµέα της γλωσσικής
τεχνολογίας συµπληρώθηκε µε τον τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης, καθώς
προβλέπεται ότι για την ανάπτυξη των νέων µορφών αλληλεπίδρασης µε τον Η/Υ,
όπως αυτές περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δύο αυτές τεχνολογίες θα
είναι αλληλένδετες. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί παραµένει όπως
προβλέπονταν αρχικά.
Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου και της διαφαινόµενης
σύγκλισής τους, οι δύο κατηγορίες της αξιοποίησης των τεχνολογιών της δικτυακής
τηλεφωνίας και της δηµιουργίας πύλης στο Internet συµπτύχθηκαν σε µία πιο
επεξηγηµατική, αυτή της αξιοποίησης τεχνολογιών δικτυακών εφαρµογών και τη

δηµιουργία πύλης στο Internet, µε την απαραίτητη διευκρίνιση ότι η πύλη αφορά στο
Ηλεκτρονικό Σχολείο. Σύµφωνα µε τις νέες εκτιµήσεις το συνολικό ποσό που θα
απαιτηθεί θα είναι χαµηλότερο κατά 146.735,14 € (50 εκ. δρχ.) απ’ ό,τι προβλεπόταν
αρχικά.
Επίσης οι κατηγορίες συµµετοχής σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και ίδρυσης νέων
εταιριών συγχωνεύθηκαν σε µία,

καθώς πλέον εξετάζονται οι περιπτώσεις είτε

ίδρυσης είτε συµµετοχής κατά περίπτωση (βλ. Πίνακας Συµµετοχών). Επίσης λόγω
του γεγονότος ότι την παρούσα περίοδο οι αποτιµήσεις των εταιριών βρίσκονται σε
χαµηλότερο επίπεδο απ’ ό,τι την εποχή που συντάχθηκε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, το
συνολικό κονδύλι έχει µειωθεί κατά 733.675,70 € (250 εκ. δρχ.).
Αναφορικά µε την κατηγορία που αφορά το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, ο τίτλος της πλέον θα αναγράφεται στην ανεπτυγµένη του
µορφή, δηλαδή ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας και ανάπτυξη του δικτύου
διανοµής, και θα συµπληρωθεί µε την προώθηση των νέων προϊόντων και των νέων
τεχνολογιών που αναπτύσσει η εταιρία. Για τους λόγους αυτούς αποφασίσθηκε ο
διπλασιασµός του σχετικού κονδυλίου. Τέλος για τις ανάγκες οµαλής εκτέλεσης των
έργων και διαγωνισµών που έχει αναλάβει η εταιρία στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, στα
οποία οι πληρωµές γίνονται µε άτακτους ρυθµούς, διατέθηκε κονδύλι ύψους
733.675,70 € (250 εκ. δρχ.) για την κατηγορία της ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης.
Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη κατηγορία υπήρχε µεν στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο αλλά
περιελάµβανε µηδενικά ποσά.
Κατά συνέπεια, και µετά την απόφαση της Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2003, ο
πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων διαµορφώνεται ως εξής:
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Τροποιηµένο Προγραµµα
∆ιαθεσης Κεφαλαίων µε την
Γ.Σ.30/06/02
(εκατ. ∆ρχ)

α)
βi)
βii)
γ)
δ)
ε)

Ανάπτυξη και έκδοση νέων τίτλων CD ROM & Απόκτηση ειδικού
εξοπλισµού
Ανάπτυξη εφαρµογών στον τοµέα της γλωσσικής τεχνολογίας
Αξιοποίηση τεχνολογιών της δικτυακων εφαρµογών πύλης στο
Ιnternet
Συµµετοχή σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας & ιδρυση νέων
εταιρείων
Ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας,αναπτυξη δικτύου διανοµής
και προώθηση νέων προιοντων και τεχνολογίων
Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης
ΣΥΝΟΛΟ

Β ΕΞΑΜ. 2002

Τροποιηµένο
Προγραµµα
∆ιαθεσης
Κεφαλαίων µε την
Γ.Σ.30/06/03

(ευρώ)

400,00 1.173.881,14
200,00
586.940,57

1.072.794,64
535.691,08

1.173.881,14
813.066,52

440.205,43

394.414,20

440.205,43

450,00 1.320.616,29

1.094.490,34

1.094.490,34

200,00
586.940,57
250,00
733.675,72
1.650,00 4.842.259,72

487.597,96
631.885,81
4.216.874,03

586.940,57
733.675,72
4.842.259,72

150,00

Πίνακας Συµµετοχών MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Περιγραφή

ΑΘΗΝΑ Α.Ε.
NEA MEDIA Α.Β.Ε.Ε.
Παρκο Ακρόπολις
Παρκο Τεχνοπολις
Κύκλωπας Α.Ε.
ΕΜS MULTIMEDIA
MEDIA PRINT

Αύξηση ποσοστό
συµ/χης από 40% σε
69,70%
Εξαγορά
Συµµετοχή
Συµµετοχή
Εξαγορά
Συµµετοχή
Εξαγορά

Έδρα

17ης Νοεµβρίου 79
Βιοµηχανική περιοχή Βόλου
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Παπαναστασίου 34 Θεσ/νίκη
Λεµεσός
Βιοµηχανική περιοχή Βόλου

Συµµ/χή

69,70%
20,08%

65,00%
50,00%
10,00%

Αξία
κτήσεως

167.210,90
720.566,94
5.869,41
11.738,81
73.367,57
86.389,68
29.347,03
1.094.490,34

