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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Για την απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου κατασκευής σωλήνων και 
κοίλων δοκών της εταιρίας Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και 
Εκμετάλλευσης Ακινήτων και την απορρόφηση  του από τη λειτουργούσα εταιρία Ε.ΒΙ.ΚΕ 
Α.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 

 

Μάιος 2016                                                                                                         Σελ. 2 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ .................................................................................................................................... 3 
1.1 Σκοπός σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος ......................................................... 3 
1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος ................................................... 3 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ....................................................... 4 
2.1 Περιγραφή της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου .......................................................... 4 
2.2 Περιγραφή του αποσχισθέντος κλάδου .............................................................................. 5 
2.3 Αποτίμηση του αποσχισθέντος κλάδου ............................................................................ 13 
2.4 Επίδραση στα αποτελέσματα του εκδότη και την μερισματική πολιτική του για την 
πρώτη μετά την απόσχιση χρήση ............................................................................................ 17 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ......................................................................................... 18 
3.1 Γενικές πληροφορίες .......................................................................................................... 18 
3.2 Σύντομο ιστορικό ............................................................................................................... 19 
3.3 Παρουσίαση αντικειμένου εργασιών του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ................. 22 
3.4 Παρουσίαση μετοχικής σύνθεσης και Διοίκησης .............................................................. 26 
3.5 Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες. ........................................................ 32 
3.6 Σκοπός του εκδότη, και τυχόν τροποποιήσεις στο καταστατικό του. ............................... 35 
4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ........................................... 36 
4.1 Επιπτώσεις στην κύρια δραστηριότητα και τον κλάδο πριν την απόσχιση ...................... 36 
4.2 Κλάδος δραστηριοποίησης και αντικείμενο εργασιών της εισηγμένης μετά την απόσχιση 
του κλάδου ............................................................................................................................... 36 
4.3 Αλλαγές στο σκοπό και στο καταστατικό της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. .................... 36 
4.4 Μακροχρόνιοι στόχοι - Προοπτικές μετά την απόσχιση ................................................... 37 
4.5 Επίπτωση στη διάρθρωση του ομίλου μετά την απόσχιση .............................................. 38 
4.6 Συμβολή του αποσχισθέντος κλάδου στα αποτελέσματα του εκδότη ............................. 38 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΒΙ.ΚΕ. Α.Ε. ................................................................................... 40 
5.1 Αντικείμενο δραστηριότητας – Σκοπός ............................................................................. 40 
5.2 Μετοχική Σύνθεση – Διεύθυνση – Κοινά Διευθυντικά Στελέχη ........................................ 40 
5.3 Αλλαγές στο καταστατικό .................................................................................................. 41 
5.4 Περιουσιακή διάρθρωση της Ε.ΒΙ.ΚΕ. Α.Ε. και χρηματοοικονομική κατάσταση πριν την 
εισφορά του κλάδου ................................................................................................................ 43 
5.5 Περιουσιακή διάρθρωση της Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. μετά την εισφορά του κλάδου ....................... 45 
5.6 Μερισματική πολιτική της Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. .............................................................................. 46 
5.7 Προοπτικές μετά την εισφορά του κλάδου ....................................................................... 46 
5.8 Κύκλος εργασιών Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. για την περίοδο 2012 – 2015 ............................................. 46 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................................................................ 47 
 
 
  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 

 

Μάιος 2016                                                                                                         Σελ. 3 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Σκοπός σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος 
 
Ο σκοπός του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος είναι η πληροφόρηση του 
επενδυτικού κοινού, αναφορικά με την απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου 
κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών της ανώνυμης εταιρίας «Σωληνουργεία Κορίνθου 
Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» (εφεξής η «Σωληνουργεία 
Κορίνθου Α.Ε.»,  ή η «Εισφέρουσα Εταιρία», ή η «Εταιρία») και την απορρόφηση του από 
την 100% θυγατρική της, μη εισηγμένη, ανώνυμη εταιρία «Ε.ΒΙ.ΚΕ. Α.Ε. Επενδυτικές 
Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις 
Ανώνυμη Εταιρία»  (εφεξής η «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε.», ή η «Απορροφώσα Εταιρία»).  
 
H σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής 
«ΧΑ») και ειδικότερα την παράγραφο (1γ) που αφορά την απόσχιση κλάδου εισηγμένης 
εταιρίας και ο οποίος αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της κατά 
την τελευταία οικονομική χρήση, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. 25-
17/7/2008 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ. 
 
 
 
1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος 
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος και την ακρίβεια των 
στοιχείων είναι: 
 
Ο κ. Παπαδημητρίου Ιωάννης Δημήτριος, Οικονομικός Διευθυντής, Αμαρουσίου 
Χαλανδρίου 33, Μαρούσι,  ΤΚ 151 25. 
 
Οι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται το Πληροφοριακό Σημείωμα, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Εταιρίας, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 33, Μαρούσι, τηλ. 
2106787773. Το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι επίσης διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, www.helex.gr, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα της Εταιρίας 
www.cpw.gr 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
 
2.1 Περιγραφή της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου 
 
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ανωνύμων Εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου A.E. και Ε.ΒΙ.ΚΕ 
A.E., θυγατρικής κατά 100% της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., στις συνεδριάσεις τους την 
31/3/2016 αποφάσισαν αντίστοιχα την απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου 
κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών και την απορρόφηση του από την Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. 
 
Η απόσχιση του κλάδου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 
και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία 
αυτού, όπως απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της 31/12/2015. 
 
Σημειώνεται ότι η απόσχιση έχει εγκριθεί με τις από 26/5/2016, σχετικές αποφάσεις των 
γενικών συνελεύσεων των μετόχων των εταιριών και ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση 
στο ΓΕ.ΜΗ. (Α.Π. 35096  / 31-5-2016).  
 
Από της ολοκληρώσεως της απορροφήσεως του κλάδου, η απορροφώσα εταιρία 
υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα 
τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρίας, που αφορούν 
τον εισφερόμενο κλάδο. 
 
Η εισφέρουσα εταιρία μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω κλάδου  
(ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα τον κλάδο εταιρία, με βάση την περιουσιακή 
κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στη Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της 
31/12/2015 και όπως αυτή (η περιουσία) διαμορφώθηκε μέχρι τη νόμιμη τελείωση της 
απορρόφησης. Η απορροφώσα εταιρία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος 
και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας 
εταιρίας. 
 
Από 01/01/2016 επομένης ημέρας  της Λογιστικής Κατάστασης μετασχηματισμού με βάση 
τα στοιχεία της οποίας γίνεται η εισφορά και η απορρόφηση του κλάδου και μέχρι την 
ημέρα ολοκλήρωσης της απορρόφησης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της εισφέρουσας 
εταιρίας που αφορούν στον κλάδο, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για 
λογαριασμό της εισφέρουσας εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που προέκυψαν 
κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά 
ποσά θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της απορροφώσας τον κλάδο εταιρίας. 
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2.2 Περιγραφή του αποσχισθέντος κλάδου 
 
Οι λογιστικές καταστάσεις του αποσχιζόμενου κλάδου και τα οικονομικά μεγέθη της 
Εταιρίας πριν και μετά την απόσχιση, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της 
31/12/2015, παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα από την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας (ποσά βάσει ΔΠΧΑ,  εμφάνιση βάσει ΕΓΛΣ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ισολογισμός (Ποσά σε Ευρώ)
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε. πριν την απόσχιση του 

κλάδου
Εισφερόμενος Κλάδος

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε. μετά την απόσχιση του 

κλάδου
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 183.510.427 183.509.534 893
Επενδύσεις σε επιχειρίσεις ου ενοποιούνται με καθαρή θέση 11.381.209 629.485 10.751.724
Επενδύσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση 1.073.950 1.073.950 -
Καθαρή θέση κλάδου (Συμμετοχή σε Ε.ΒΙ.ΚΕ. Α.Ε.) (78.247.701) 78.247.701
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.709.864 4.709.150 714

200.675.450 111.674.418 89.001.032

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 67.985.708 66.547.689 1.438.019
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 51.199.152 47.790.979 3.408.173

-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12.946.880 3.075.112 9.871.768

132.131.740 117.413.780 14.717.960
Σύνολο Ενεργητικού 332.807.190 229.088.198 103.718.992

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 96.852.757 - 96.852.757
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 27.427.850 - 27.427.850
Λοιπά αποθεματικά 24.089.450 18.986.281 5.103.169
Κέρδη / (ζημίες) εις νέον (3.327.258) 25.071.684 (28.398.942)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 145.042.799 44.057.965 100.984.834

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 76.625.469 76.625.469 -
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16.815.599 16.815.599 -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.223.258 1.223.258 -
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 137.753 137.753 -

94.802.079 94.802.079 -
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 46.862.312 44.128.154 2.734.158
Δάνεια 46.100.000 46.100.000 -

92.962.312 90.228.154 2.734.158
Σύνολο υποχρεώσεων 187.764.391 185.030.233 2.734.158
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 332.807.190 229.088.198 103.718.992
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Οι λογιστικές καταστάσεις του αποσχιζόμενου κλάδου της 31/12/2015, παρουσιάζονται 
παρακάτω (ποσά σε €): 

 
Ακριβές Απόσπασμα από την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας (ποσά βάσει ΔΠΧΑ,  εμφάνιση βάσει ΕΓΛΣ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώματες ακινητοποίησεις
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 374.243,50 -374.243,48

, 374.243,50 -374.243,48 
Αναποσβεστο υπόλοιπο 0,02

ΙΙ. Ενσώματες ακιν/ποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 12.433.009,86
3. Κτίρια και Τεχνικά Εργα 53.365.710,91 -24.391.302,69 
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις και

 Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 223.872.086,76 -95.871.713,64 
5. Μεταφορικά Μέσα 1.834.654,50 -1.728.435,49 
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 3.418.937,85 -2.918.328,53 
7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

και προκαταβολές 13.494.914,13
308.419.314,01 -124.909.780,35 

Αναποσβεστο υπόλοιπο 183.509.533,66

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις                       1.712.571,82

Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 0,00
Μείον Υποτίμηση 0,00

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.709.150,25 6.421.722,07
Σύνολο (ΓΙΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 189.931.255,75

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα 374.690,40
2. Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 39.182.627,13
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά

Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας 30.009.735,36
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 338.798,18
6. Απομείωση αξίας αποθεμάτων -3.358.162,54 66.547.688,53

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 44.242.084,48

Μείον:Προβλέψεις -11.626.594,83
3α. Eπιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 37.000,00
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) -37.000,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 1.069.525,53

11.α Απαίτηση από Φόρο Εισοδήματος 1.566.683,76

11.β Μισθωμένα κτίρια 90.682,35

11.γ Παράγωγα 121.499,35

10. Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 0,00

Μείον:Προβλέψεις 0,00

11. Χρεώστες διάφοροι 10.687.505,65

11α Προκαταβολές προμηθευτών (εκτός παγίων και αποθεμάτων)
0,00

12. Λ/σμοι Δ/σεως προκ/λών και πιστώσεων 784.230,37 46.935.616,65

III. Χρεόγραφα
1. Μετοχές 9.136,76 9.136,76

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 46.152,75
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.028.959,34 3.075.112,09

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 116.567.554,03

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επομένων χρήσεων 837.089,21
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 837.089,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 307.335.898,99

ΔΠΧA
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Ακριβές Απόσπασμα από την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας (ποσά βάσει ΔΠΧΑ,  εμφάνιση βάσει ΕΓΛΣ) 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78.247.701,00
1. Απόσβεση υπεραξίας συμμετοχών 0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 0,00

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικά αποθεματικά 0,00
3. Ειδικά αποθεματικά 0,00

4., Αποθεματικό από εύλογη αξία παραγώγων -270.013,06
4. Εκτακτα αποθεματικά 0
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών διατάξεων Νόμων 19.256.294,42 18.986.281,36

V. Αποτελέσματα εις Νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 25.071.684,28
Μη εκπιπτόμενες φορολογικά ζημίες 25.071.684,28

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 122.305.666,64

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.223.258,00

2. Λοιπές προβλέψεις 137.752,56 1.361.010,56

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Μακροπροθεσμες Υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά Δάνεια                                             40.493.753,88
2. Δάνεια Τραπεζών 36.131.715,49
8α. Φόροι Επομένων Χρήσεων                            16.815.598,53 93.441.067,90

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 27.059.188,37

4. Προκαταβολές πελατών 551.752,49

5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 535.194,58

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 707.907,51

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

στην επόμενη χρήση 12.886.888,68

8. Υποχρεώσεις πρός συνδεδεμένες επιχειρήσεις                    75.939,70

10. Μερίσματα Πληρωτέα 1.671,04
11.  Πιστωτές διάφοροι 548.978,31

11.α Παράγωγα 495.456,83
Υποχρεώσεις από εκχώρηση με σύμβαση factoring 0,00 88.962.977,51

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 182.404.045,41

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.265.176,39
3. Λοιποι Μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού 0,00

1.265.176,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 307.335.899,00

ΔΠΧA
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Παρακάτω παρατίθεται το περιεχόμενο των λογαριασμών του ισοζυγίου της 31/12/2015, το 
οποίο θα αποτελεί απογραφή έναρξης του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου 
κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών με σκοπό την απόσχισή του από την Σωληνουργεία 
Κορίνθου Α.Ε. και εισφορά του στην E.BI.KE Α.Ε.  
 
Αναλυτικότερα: 
 

• Στον λογαριασμό Γήπεδα–Οικόπεδα, με υπόλοιπο 12.433.009,86 € περιλαμβάνονται 
τα εξής: 

 
o Ένα ενιαίο γήπεδο συνολικής έκτασης 595.641,68 τ.μ., που προέκυψε από τη 

συνένωση δύο όμορων άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων με την υπ’ αριθ. 
12146/10.04.00 πράξη ενοποίησης όμορων γηπέδων σε ενιαίο γήπεδο της 
Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα η οποία μεταγράφηκε στα 
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θίσβης, στον τόμο 176 με αριθμό 
48. Τα δύο οικόπεδα που συνενώθηκαν σε ενιαίο αποκτήθηκαν  με αγορά από 
την  εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει του 11321/1998 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας 
Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 173, αριθμός 31), όπως το συμβόλαιο αυτό 
επαναλήφθηκε με το υπ’ αριθ.  11887/14.12.1999 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω 
συμβ/φου (τόμος 175, αριθ. 75) καθώς και του συμβολαίου 11420/1999 
συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 173, 
αριθ. 93),  όπως το συμβόλαιο αυτό επαναλήφθηκε με το υπ’ αριθ.  
11888/14.12.1999 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβ/φου (τόμος 175, αριθ. 76). 
Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου 
ανέρχεται πλέον σε 416.949,50 τ.μ. Η αξία όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο 
εκτιμητή προκειμένου η Εταιρία  να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις 
για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με 
τα  Δ.Π.Χ.Α.  είναι 11.480.093,16 €. 

 
o Ένα γήπεδο έκτασης 7.105,60 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  

εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει του 12455/2000 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας 
Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 177, αριθμός 83). Μετά την εισφορά σε γη και 
χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 4.973,94 
τ.μ. Η αξία όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρία  
να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από 
την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.  είναι 136.127,73 €. 

 
o Ένα γήπεδο έκτασης 9.304,75 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  

εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει του 11421/1999 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας 
Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 173, αριθμός 94). Μετά την εισφορά σε γη και 
χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 6.513,33 
τ.μ. Η αξία όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρία  
να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από 
την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.  είναι 178.258,82 €. 
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o Ένα γήπεδο έκτασης 6.871,73 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  

εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει του 11862/1999 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας 
Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 175, αριθμός 63). Μετά την εισφορά σε γη και 
χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 4.810,21 
τ.μ. Η αξία όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρία  
να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από 
την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.  είναι 131.629,67 €. 

 
o Ένα γήπεδο έκτασης 19.448,35 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  

εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει του 11863/1999 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας 
Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 175, αριθμός 64). Μετά την εισφορά σε γη και 
χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 13.613,84 
τ.μ. Η αξία όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρία  
να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από 
την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.  είναι 372.580,50 €. 

 
o Ένα γήπεδο έκτασης 3.514,02 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  

εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει του 12698/2001 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας 
Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 179, αριθμός 8). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα 
η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 2.455,97 τ.μ. Η 
αξία όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρία  να 
συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 
1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.  είναι 67.351,80 €. 

 
o Τμήμα γηπέδου έκτασης 381 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  

εταιρία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. δυνάμει του 
13077/2001 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα 
(τόμος 194, αριθμός 51). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση 
του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 266,41 τ.μ. Η αξία όπως εκτιμήθηκε 
από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρία  να συντάξει τις οικονομικές 
της καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και 
μετά, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.  είναι 7.301,52 €. 

 
o Το ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου (5) οικοπέδων  αρτίων και οικοδομήσιμων 

επιφανείας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων σαράντα εννέα και 0,86 (749,86), 
επτακοσίων πενήντα πέντε και 0,86 (755,86), επτακοσίων εξήντα οκτώ και 0,49 
(768,49), οκτακοσίων δεκατεσσάρων και 0,44 (814,44) και οκτακοσίων πενήντα 
επτά και 0,13 (857,13), κειμένων στη θέση «Μούρεζα», εντός των ορίων του 
οικισμού Δόμβραινας της Δημοτικής Κοινότητας Δομβραίνης, της Δημοτικής 
Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, περιελθόντων στην εισφέρουσα τον κλάδο 
εταιρία δυνάμει των υπ’ αριθμούς 12827/01, 12826/01, 12825/01, 12828/01 και 
12824/01 πωλητηρίων συμβολαίων της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας 
Μασούρου – Τσανάκα νόμιμα μετεγγραμμένων στα βιβλία των μεταγραφών του 
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Υποθηκοφυλακείου Θίσβης, σε συνδυασμό και με τα υπ’ αριθμούς 14759/05, 
14758/05, 14757/05, 14760/05 και 14756/05 πωλητήρια συμβόλαια της αυτής 
συμβολαιογράφου με τα οποία η εταιρία αυτή μεταβίβασε περαιτέρω τα 2/3 εξ 
αδιαιρέτου των οικοπέδων αυτών και έτσι απέμεινε στην ιδιοκτησία της το 1/3 
εξ αδιαιρέτου τούτων. Η αξία όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή 
προκειμένου η Εταιρία  να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις 
χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα  
Δ.Π.Χ.Α.  είναι 59.666,66 €. 

 
• Στον λογαριασμό Κτίρια & Τεχνικά Έργα με αναπόσβεστο υπόλοιπο 28.974.408,22 € 

περιλαμβάνονται βιομηχανοστάσια, αποθήκες και γραφεία, τα οποία έχουν 
ανεγερθεί στο Οικόπεδο με Αριθμό 01 η επιφάνεια του οποίου ανέρχεται σε 
496.790,34 στο Οικοδομικό Τετράγωνο 2 στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Νομού 
Βοιωτίας. Η αξία όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρία  
να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.  είναι 53.365.710,91 € και οι 
αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί με βάση την ωφέλιμη ζωή ανέρχονται σε 
24.391.302,69 €. 

 
• Η αξία του λογαριασμού Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Λοιπός 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός όπως εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή 
προκειμένου η Εταιρία  να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις χρήσεις 
που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.  είναι 
223.872.086,76 € και οι αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί με βάση την ωφέλιμη 
ζωή ανέρχονται σε 95.871.713,64 € 

 
• Στον λογαριασμό Μεταφορικά Μέσα περιλαμβάνονται μεταφορικά μέσα του 

κλάδου, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.  1.834.654,50 € και οι αποσβέσεις που έχουν 
διενεργηθεί σε 1.728.435,49 € 

 
• Στον λογαριασμό  Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός περιλαμβάνονται έπιπλα και σκεύη 

γραφείων, μηχανές γραφείων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, συστήματα ασφαλείας και 
μηχανήματα κλιματισμού. Η αξία του, σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α., είναι 3.418.937,85 € 
ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 2.918.328,53 €. 
 

• Στον λογαριασμό Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση περιλαμβάνονται ποσά για 
εργασίες κατασκευών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Οικόπεδο με Αριθμό 01 στη 
Θίσβη Βοιωτίας της εισφέρουσας Εταιρίας ποσού 12.075.201,29 €καθώς και 
προκαταβολές σε προμηθευτές ποσού 1.409.712,84 €. 

 
 

• Στον λογαριασμό Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις περιλαμβάνονται: 
 

I. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές εταιρείες που έχουν αποτιμηθεί 
σε αξία 1.712.571,82 €, (ποσό 629.484,67 συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες, 
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ποσό 1.073.950,39 € συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες και ποσό 9.136,76 
συμμετοχή σε λοιπές εταιρίες) όπως περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

 
 

 
 

 
 
II. Στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού 4.709.150,25 περιλαμβάνονται 

τα κάτωθι: 
  

α) ποσό € 708.381  αφορά δοσμένες εγγυήσεις σε τρίτους στα πλαίσια της 
δραστηριότητας του  εισφερόμενου κλάδου και δεν έχουν συγκεκριμένη 
ημερομηνία λήξης. 
 
β) ποσό € 397.745,15  αφορά το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σχετικά με 
βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Εταιρίας, οι 
οποίες μισθώνονται με λειτουργική μίσθωση. Λόγω των βελτιώσεων αυτών η 
Εταιρία πληρώνει μειωμένο μίσθιο. Τα έξοδα αυτά αποσβένονται με βάση τη 
διάρκεια της μίσθωσης η οποία λήγει την 1/7/2021 και το έξοδο αναγνωρίζεται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως ενοίκιο. Το μέρος του εξόδου που αφορά την 
επόμενη χρήση, ποσού € 90.682, έχει καταχωρηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 
 
γ) ποσό € 3.603.023 το οποίο αφορά σε αξία γης εκτάσεως 145.471 τ.μ. που 
παραχώρησε η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. έναντι της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε., 
δεδομένου ότι βάσει του Ν. 2545/97 (άρθρο 5) η εν λόγω έκταση επιστρέφεται 
στους ιδιοκτήτες, εφόσον ο φορέας αποχαρακτηρισθεί. 
Διευκρινίζουμε ότι η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. είναι εταιρία η οποία εδρεύει στη Θίσβη 
Βοιωτίας στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας των εγκατεστημένων, στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης Βοιωτίας, 
επιχειρήσεων και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα διοίκησης και 
διαχείρισης. 
Με την κύρωση Πράξης Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής 
Θίσβης Βοιωτίας Νο 5931/28-9-2006 και της σχετικής απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η συγγενής εταιρία ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. 

Άμεση Έμμεση
CPW AMERICA CO 5.000 100% 567.343,70 0,00 567.343,70
WARSAW TUBULARS 
TRADING Sp. Z.o.o.

55.675,00 100% 26.110,97 0,00 26.110,97

Ε.ΒΙ.ΚΕ. ΑΕ 20.000 100% 36.030,00 0,00 36.030,00
Σύνολο Θυγατρικών 629.484,67 0,00 629.484,67

% ΣυμμμετοχήςΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αριθμός 
Μετοχών 

Αξία Κτήσης Υποτίμηση Υπόλοιπο

Άμεση Έμμεση
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ 22.743 21,75% 1.073.950,39 0,00 1.073.950,39
Σύνολο Συγγενών 1.073.950,39 0,00 1.073.950,39

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Αριθμός 
Μετοχών 

% Συμμμετοχής
Αξία Κτήσης Υποτίμηση Υπόλοιπο

Άμεση Έμμεση
ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ 96 0,22% 9.136,76 0,00 9.136,76
Σύνολο Λοιπών 9.136,76 0,00 9.136,76

ΥπόλοιποΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Αριθμός 
Μετοχών 

% Συμμμετοχής
Αξία Κτήσης Υποτίμηση
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(φορέας της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας), απέκτησε γη συνολικής 
έκτασης 195 στρεμμάτων και επιπλέον 281 στρέμματα για τις κοινόχρηστες ανάγκες 
των εταιριών/χρηστών της βιομηχανικής περιοχής. Οι εν λόγω εδαφικές εκτάσεις 
προήλθαν από αντίστοιχη παραχώρηση γης από τις εκεί εγκατεστημένες εταιρείες. 
Στα πλαίσια των παραπάνω, η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., παραχώρησε γη, 
εκτάσεως 145.471 τ.μ. και αξίας € 3.603.023 έναντι της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε.,  

 
• Στον λογαριασμό Αποθέματα περιλαμβάνεται η αξία των αποθεμάτων στις 

31/12/2015, όπως έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή και αναλύονται στις 
αναλυτικές μερίδες αποθήκης κατ’ είδος ποσότητα και αξία, ενώ περιλαμβάνονται 
προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων. Η αξία των αποθεμάτων στις 31/12/2015, 
είναι 66.547.688,53 €. 
 

• Στις απαιτήσεις της εταιρίας ποσού 46.935.616,65€ περιλαμβάνονται απαιτήσεις 
από εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας, ενώ για τις επισφαλείς επίδικες και 
ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας. 
Επίσης περιλαμβάνονται απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων, απαιτήσεις 
από φόρο εισοδήματος, μισθωμένα κτίρια, παράγωγα, προκαταβολές σε τρίτους, 
προκαταβολές σε προσωπικό και συνεργάτες και δάνεια προσωπικού. 
 

• Στο λογαριασμό χρεόγραφα συμπεριλαμβάνονται μετοχές ποσού 9.136,76 € οι 
οποίες έχουν αποτιμηθεί στις εύλογες λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α.  
 

• Στο λογαριασμό Διαθέσιμα περιλαμβάνονται τα μετρητά που έχει η εταιρία στο 
κεντρικό και καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
συνολικής αξίας 3.075.112,09 €. 
 

• Στο λογαριασμό έξοδα επομένων χρήσεων, αξίας 837.089,21 €, περιλαμβάνονται 
δαπάνες που καταχωρήθηκαν μέχρι την 31/12/2015 οι οποίες όμως αφορούν 
επόμενες περιόδους και περιλαμβάνουν κυρίως ασφάλιστρα. 
 

• Στις προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα περιλαμβάνονται προβλέψεις 
αποζημιώσεως προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού 1.223.258,00 €, 
η οποία κατά τα Δ.Π.Χ.Α. υπολογίζεται βάσει αναλογιστικής μελέτης, καθώς και  
προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ύψους 137.752,56 €. 
 

• Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται μακροπρόθεσμα δάνεια 
(ομολογιακά και τραπεζικά) ποσού 76.625.469,37 € και φόροι επομένων χρήσεων, 
αξίας 16.815.598,53 € που αφορούν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος όπως 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο 
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς 
συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  
 

• Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού 88.962.977,51 €, 
περιλαμβάνεται ο λογαριασμός Προμηθευτές που αφορά υποχρεώσεις του 
εισφερόμενου κλάδου από αγορές αποθεμάτων και παροχή υπηρεσιών αξίας 
27.059.188,37 €, βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός ποσού 46.100.000,00 €, 
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δόσεις μακροπροθέσμων δανείων πληρωτέων εντός των επομένων 12 μηνών, 
ύψους 12.886.888,68 €, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ποσού 
707.907,51 €, προκαταβολές πελατών ποσού 551.752,49 €, υποχρεώσεις από 
φόρους τέλη ποσού 535.194,58 €, υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
ποσού 75.939,70 €, μερίσματα πληρωτέα ποσού 1.671,04 €, και παράγωγα ποσού 
495.456,83. Επίσης στον λογαριασμό Πιστωτές διάφοροι περιλαμβάνονται κυρίως 
οφειλόμενες αμοιβές, δικαιούχοι αμοιβών και λοιποί πιστωτές συνολικής αξίας 
548.978,31 €. 
 

• Στους μεταβατικούς λογαριασμούς περιλαμβάνονται δεδουλευμένες δαπάνες που 
αφορούν στην περίοδο που έληξε στις 31/12/2015, συνολικής αξίας 1.265.176,39 €. 
 
 

2.3 Αποτίμηση του αποσχισθέντος κλάδου 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 52 του Ν. 
4172/2013 διενεργήθηκε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου 
από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ. Ψαρό Θεόδωρο με ΑΜ. ΣΟΕΛ 12651 και Χούντα 
Νικόλαο με ΑΜ. ΣΟΕΛ 18391. Προκειμένου για τον προσδιορισμό της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου λήφθηκαν υπόψη από τους ανωτέρω 
Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές ειδικές μελέτες προσδιορισμού της εύλογης αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων. Η Έκθεση τους περιλαμβάνει περιγραφή κάθε εισφοράς, 
αναφορά των μεθόδων αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και πιστοποίηση ως προς το ότι οι 
αξίες, που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων αποτίμησης, αντιστοιχούν στον 
αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών 
αυτών ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία στη λογιστική τους αξία 
αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανό να προκύψει από 
την έκδοση των μετοχών. 
 
 
Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων λήφθηκαν υπ' όψιν η 
πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου 
περί ακινήτων, η τιμή και οι τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές 
ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη 
τεχνοοικονομική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών 
μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, 
συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι 
τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία. 
 
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, εξετάσθηκαν τα οικονομικά μεγέθη των Εταιριών, με 
σκοπό να αξιολογηθεί εάν οι όροι εισφοράς είναι εύλογοι. Για την ανωτέρω αξιολόγηση 
εξετάσθηκαν μεταξύ άλλων τα παρακάτω στοιχεία: 
- Η αξία της περιουσίας του εισφερόμενου κλάδου στο σύνολό της (ενεργητικό και 

παθητικό) για τη μεταβολή του κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρίας την οποία 
συνεπάγεται η συγχώνευση, και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 
εδάφιο δεύτερο του Κ.Ν. 2190/1920, 

- Οι όροι απόσχισης του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου κατασκευής σωλήνων και 
κοίλων δοκών της εταιρίας «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.» και  απορρόφησής του από 
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την κατά 100% θυγατρική εισφορά  «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ» και οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για 
την εκτίμηση της αξίας του.  

- Οι συνθήκες και οι όροι της προτεινόμενης εισφοράς κλάδου, 
- Οι ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015, της εταιρίας 

«Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.» 
 
 
Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, λήφθηκε υπόψη η εύλογη αξία η οποία προκύπτει, για 
καθένα από αυτά, από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού 
έτους 2015, εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 
2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών 
(ΕΕL 157 της 9.6.2006). Εφόσον συνέτρεχαν νέες περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν 
αισθητά την εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία 
πραγματοποίησης της εισφοράς τους, εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της 
παραγράφου 2.του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση της εύλογης αξίας του εισφερόμενου κλάδου  σε 
θυγατρική εταιρία 100% απαιτείται να υπολογισθεί η εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του κλάδου. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν αρκετές, ευρέως χρησιμοποιούμενες 
και αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης. Στα πλαίσια της εκτίμησης τους οι ανωτέρω Ορκωτοί 
Ελεγκτές-Λογιστές αξιολόγησαν την καταλληλόλητα και την εφαρμογή της 
αναπροσαρμοσμένης  καθαρής θέσης του κλάδου, λόγω του ότι ο σκοπός της 
διενεργηθείσας αποτίμησης δεν είναι παρεμφερής με άλλες εμπορικές συναλλαγές 
(συγχωνεύσεις, εξαγορές κτλ), καθώς η συγκεκριμένη αποτίμηση αφορά την εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων  σχετιζόμενων μερών.  
 
Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης είναι μια στατική μέθοδος αποτίμησης 
της αξίας μίας επιχείρησης. Με βάση τη μέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριότερων 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας εκτιμώνται και προστίθενται. Κατά συνέπεια, η 
μέθοδος αυτή απαιτεί επισκόπηση και πιθανώς αναπροσαρμογές επί της λογιστικής αξίας 
(σε σχέση με την τρέχουσα αξία τους) των παρακάτω ενδεικτικών κατηγοριών 
περιουσιακών στοιχείων: 
 

1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπως οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισμός, μηχανήματα, κλπ., 
2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, πελατολόγιο, 

εργατικό δυναμικό, καλή φήμη, κλπ., 
3. Αξία συμμετοχών, 
4. Αξία αποθεμάτων 
5. Τρέχουσα / εισπράξιμη αξία απαιτήσεων. 

 
Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία 
αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται 
στις τρέχουσες αξίες αγοράς. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν σημειώσεις της 
Διοίκησης της Εταιρίας καθώς και οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στις 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), οι κυριότερες από τις παραπάνω 
αναπροσαρμογές πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, 
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οι οποίες δεν θα πρέπει να φέρουν παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές. Στην 
περίπτωση αυτή, επί των αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων δεν απαιτείται να γίνουν 
άλλες αναπροσαρμογές. 
 
Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχισθέντος κλάδου, όπως αυτά 
εμφανίζονται στην συνταχθείσα για το σκοπό της απόσχισης, λογιστική κατάσταση, έχουν 
αναλυτικά ως ακολούθως: 
 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 31/12/2015   
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

3. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 0,02  4.386.609,22  0,02 
       

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  12.433.009,86  8.381.214,78  12.433.009,86 
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα 28.974.408,22  25.327.699,34  28.974.408,22 
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις και      

  Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός  128.000.373,12  79.178.912,77  128.000.373,12 
5. Μεταφορικά Μέσα  106.219,01  373.371,31  410.036,44 
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 500.609,32  715.219,69  500.609,32 
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση      

 και προκαταβολές 13.494.914,13  13.456.892,74  13.494.914,13 
  183.509.533,66  127.433.310,63  183.813.351,09 

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες      
 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      

1. Συμμετοχές σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις                        

1.712.571,82  3.487.260,48  1.712.571,82 

       
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.709.150,25  1.106.126,25  4.709.150,25 

       
` Αποθέματα      
1. Εμπορεύματα 374.690,40  374.690,40  374.690,40 
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 39.182.627,13  39.182.627,13  39.182.627,13 
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά      

 Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας 30.009.735,36  30.009.735,36  30.009.735,36 
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 338.798,18  338.798,18  338.798,18 
6. Απομείωση αξίας αποθεμάτων -3.358.162,54  -3.358.162,54  -3.358.162,54 

  66.547.688,53  66.547.688,53  66.547.688,53 
 Απαιτήσεις      

1. Πελάτες 44.242.084,48  44.242.084,48  44.242.084,48 
 Μείον: Προβλέψεις -11.626.594,83  -245.997,73  -11.626.594,83 

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 37.000,00  37.000,00  37.000,00 
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) -37.000,00  -37.000,00  -37.000,00 
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
1.069.525,53  1.069.525,53  1.069.525,53 

11.α Απαίτηση από Φόρο Εισοδήματος 1.566.683,76  1.566.683,76  1.566.683,76 
11.β Μισθωμένα κτίρια 90.682,35  90.682,35  90.682,35 
11.γ Παράγωγα 121.499,35    121.499,35 
11. Χρεώστες διάφοροι 10.687.505,65  11.173.048,41  10.687.505,65 
12. Λ/σμοι Δ/σεως προκ/λών και πιστώσεων 784.230,37    784.230,37 

  46.935.616,65  57.896.026,80  46.935.616,65 
 Χρεόγραφα      

1. Μετοχές 9.136,76  0,00  9.136,76 
       
 Διαθέσιμα      

1. Ταμείο 46.152,75  46.152,75  46.152,75 
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.028.959,34  3.028.959,34  3.028.959,34 

  3.075.112,09  3.075.112,09  3.075.112,09 
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1. Έξοδα επομένων χρήσεων  837.089,21  975.370,46  837.089,21 
  837.089,21  975.370,46  837.089,21 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 307.335.898,99  264.907.504,45  307.639.716,42 
       

Ακριβές Απόσπασμα από την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας (ποσά βάσει ΔΠΧΑ,  εμφάνιση βάσει ΕΓΛΣ) 

 
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού      

 λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.223.258,00  0,00  1.223.258,00 

2. Λοιπές προβλέψεις 137.752,56  0,00  137.752,56 

  1.361.010,56  0,00  1.361.010,56 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

1. Ομολογιακά Δάνεια                                              40.493.753,88  40.678.000,00  40.493.753,88 

2. Δάνεια Τραπεζών 36.131.715,49  41.932.362,83  36.131.715,49 

8A Φόροι Επομένων Χρήσεων                             16.815.598,53  0,00  16.815.598,53 

       

  93.441.067,90  82.610.362,83  93.441.067,90 

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

1. Προμηθευτές 27.059.188,37  27.059.188,37  27.059.188,37 

3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

46.100.000,00  46.100.000,00  46.100.000,00 

4. Προκαταβολές πελατών 551.752,49  551.752,49  551.752,49 

5. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη 535.194,58  535.194,58  535.194,58 

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 707.907,51  707.907,51  707.907,51 

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες      

 στην επόμενη χρήση 12.886.888,68  12.395.711,04  12.886.888,68 

8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις                     

75.939,70  75.939,70  75.939,70 

10. Μερίσματα Πληρωτέα 1.671,04  1.671,04  1.671,04 

11.  Πιστωτές διάφοροι 548.978,31  548.978,31  548.978,31 

 Παράγωγα 495.456,83  0,00  495.456,83 

  88.962.977,51  87.976.343,04  88.962.977,51 

 Σύνολο υποχρεώσεων (Ι+ΙΙ) 182.404.045,41  170.586.705,87  182.404.045,41 

       

 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.265.176,39  1.265.176,39  1.265.176,39 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 185.030.232,36  171.851.882,26  185.030.232,36 

  ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 307.335.898,99  264.907.504,45  307.639.716,42 

ΜΕΙΟ
Ν: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 185.030.232,36  171.851.882,26  185.030.232,36 

 ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 122.305.666,63  93.055.622,19  122.609.484,06 
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Ακριβές Απόσπασμα από την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας (ποσά βάσει ΔΠΧΑ,  εμφάνιση βάσει ΕΓΛΣ) 

 
        
 
 Η λογιστική αξία των Ιδίων Κεφαλαίων αναλύεται ως εξής : 
 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78.247.701,00  78.247.701,00  78.247.701,00 

 ΙΙI. Αποθεματικά κεφάλαια  18.986.281,36  22.490.897,42  18.986.281,36 

 IV. Αποτελέσματα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ 25.071.684,28  -36.596.028,55  25.375.501,71 

 ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   28.912.952,08   

 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ 31/12/2015   -7.683.076,47   

 Διαφορά στρογγυλοποίησης εισφερόμενου κεφαλαίου   100,25   

 ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 122.305.666,63  93.055.622,19  122.609.484,06 

 
Ακριβές Απόσπασμα από την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας (ποσά βάσει ΔΠΧΑ,  εμφάνιση βάσει ΕΓΛΣ) 

 
Τα συμπεράσματα της Έκθεσης διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων που προκύπτουν από τη Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού που 
καταρτίστηκε με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015 για την εισφορά του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού κλάδου παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών της Σωληνουργεία Κορίνθου 
Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων στην απορροφώσα εταιρία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, έχουν ως εξής: 
«Όπως προκύπτει από τις πιο πάνω αναλύσεις το συνολικό ύψος της λογιστικής αξίας των 
ιδίων κεφαλαίων του εισφερόμενου κλάδου της «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. Βιομηχανίας 
Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 
4172/2013 ανέρχεται σε 93.055.622,19 €. Το εισφερόμενο κεφάλαιο του κλάδου ανέρχεται 
σε 78.247.701 €. 
 
Η Έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.cpw.gr 
 
 
2.4 Επίδραση στα αποτελέσματα του εκδότη και την μερισματική πολιτική του για την 
πρώτη μετά την απόσχιση χρήση 
 
Ο κύκλος εργασιών του εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 
της 30/12/2015, υπερέβαινε το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Τα 
εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία θα επηρεάσουν σημαντικά τις εταιρικές οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., 
στην οποία θα λειτουργεί ο κλάδος που αφορά στην εμπορεία σωλήνων μικρής διαμέτρου 
κατασκευών και ύδρευσης και, εκτός από τα στοιχεία αυτού του κλάδου, θα κατέχει 
επενδυτικά ακίνητα και συμμετοχές. 
 Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν θα υπάρχει καμία επίδραση δεδομένου ότι 
τα περιουσιακά στοιχεία εισφέρονται σε θυγατρική κατά 100%. 
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Η μερισματική πολιτική της εισφέρουσας εταιρίας δεν θα μεταβληθεί σε σχέση με αυτή που 
ίσχυε μέχρι σήμερα. 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 
 
3.1 Γενικές πληροφορίες 
 
Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς 
παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων υψηλών προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού καθώς και για τη μεταφορά CO2 και υγρών υψηλού 
ιξώδους (slurry), καθώς και στον κλάδο των κατασκευών και της δόμησης. Βασικά προϊόντα 
του Ομίλου είναι οι χαλυβδοσωλήνες ευθείας και ελικοειδούς ραφής μεσαίας και μεγάλης 
διαμέτρου, καθώς και οι κοίλες διατομές (κοίλες δοκοί) χάλυβα. Η Σωληνουργεία Κορίνθου 
ΑΕ ασχολείται με την κατασκευή σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου, και πετρελαίου, 
κοίλων δοκών για κατασκευές καθώς και με την εμπορία σωλήνων ύδρευσης και 
κατασκευών.. Απασχολεί συνολικά 430 άτομα σε επίπεδο εταιρίας και 440 σε επίπεδο 
ομίλου.  
 
Οι μετοχές της Σωληνουργεία Κορίνθου διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
από το 1998 και είναι θυγατρική της Viohalco. Η Viohalco με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία 
συμμετοχών (Holdings) σε διάφορες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Με 
παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Αυστραλία, 
την Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην 
παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με 
ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι 
εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει 
ορισμένα από τα ακίνητα αυτά υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. 
 
Με έδρα την Ελλάδα, ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει θυγατρικές εταιρίες στην 
Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κύπρο και την Πολωνία. Βασικό αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων των θυγατρικών 
εταιριών του Ομίλου Σωληνουργεία Κορίνθου είναι η υποστήριξη της μητρικής εταιρίας, 
τόσο σε λειτουργικό και παραγωγικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο προώθησης προϊόντων 
και εξυπηρέτησης πελατών. 
Οι θυγατρικές της Σωληνουργεία Κορίνθου έχουν ως ακολούθως: 
 

• CPW America Co 
Η CPW AMERICA Co έχει έδρα στις ΗΠΑ και στόχος της είναι η προώθηση των προϊόντων 
της Σωληνουργεία Κορίνθου και η απευθείας εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών 
του Ομίλου και εν γένει των θυγατρικών εταιριών της Viohalco στη Βόρεια και τη Νότια 
Αμερική. Η συμμετοχή στην εν λόγω εταιρία είναι έμμεση καθώς οι μετοχές της CPW 
AMERICA CO. Ανήκουν κατά 100% στην Warsaw Tubular Trading S.p. Z.o.o. 
 
• Warsaw Tubular Trading S.p. Z.o.o. 
Η Warsaw Tubular Trading έχει έδρα στην Πολωνία και κύριο αντικείμενο 
δραστηριότητάς της είναι η συμμετοχή της σε εταιρίες ομοειδούς δραστηριότητας. 
Ανήκει σε ποσοστό 100% στη Σωληνουργεία Κορίνθου. Η Warsaw Tubular Trading S.p. 
Z.o.o. κατέχει το 100% των μετοχών της CPW AMERICA CO. 
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• ZAO TMK – CPW 
Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου ελέγχει το 49% της κοινοπραξίας ZAO TMK-
CPW(μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας Humbel Ltd). Η ZAO TMK – CPW 
ιδρύθηκε σε συνεργασία με τη Ρωσική εταιρία ΤΜΚ - μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
κατασκευής σωλήνων, διεθνώς. Παράγει χαλυβδοσωλήνες μεσαίας διαμέτρου για τη 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
 
• ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. 
Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη διαχείριση της θεσμοθετημένης 
Βιομηχανικής Περιοχής της Θίσβης, εντός της οποίας λειτουργεί η κύρια παραγωγική 
μονάδα του Ομίλου. 
 

Η φιλοσοφία επιδίωξης της αριστείας αποτελεί συστατικό στοιχείο της εταιρικής 
κουλτούρας της Σωληνουργεία Κορίνθου και αποτυπώνεται στην υπευθυνότητα με την 
οποία λειτουργεί καθώς και στις σχέσεις που αναπτύσσει με τους συμμετόχους της. 
 
Συνοδοιπόροι προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι λειτουργούν με 
βάση τα κατάλληλα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από τη Σωληνουργεία Κορίνθου 
δίνοντας νέα πνοή στον τρόπο οργάνωσης της. Παράλληλα ενισχύεται τόσο η 
αποτελεσματικότητα όσο και η επίτευξη των στόχων της, μεταξύ των οποίων και η ευελιξία 
στην κάλυψη των πιο απαιτητικών αναγκών των πελατών της σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 
 
 Ιδρύθηκε το 1969 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1998 (κωδικός Reuters 
CORr.AT.) 
 
3.2 Σύντομο ιστορικό 
 
Η ιστορική εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας καθώς και τα γεγονότα που έχουν 
επιδράσει στη διαμόρφωση της σημερινής της εικόνας είναι τα ακόλουθα: 
 
Η ίδρυση 
1969:  Ίδρυση της Σωληνουργεία Κορίνθου και έναρξη λειτουργίας της μονάδας 

κατασκευής χαλυβδοσωλήνων μεγάλης διαμέτρου, ελικοειδούς ραφής (SAWH) στην 
Κόρινθο. 

 
Επέκταση παραγωγής 
1977:  Ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας ERW/HFI στην Κόρινθο και εκκίνηση της 

παραγωγικής διαδικασίας. 
 
Ποιοτική αναβάθμιση 
1988: Πιστοποίηση της Σωληνουργεία Κορίνθου κατά το πρότυπο API Q1 του 

Αμερικανικού ινστιτούτου πετρελαίου (API). 
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου στο Χρηματιστήριο 
1992:  Λειτουργία της πρώτης μονάδας επένδυσης. 
1993: Πιστοποίηση του συστήματος Διαχείρισης ποιότητας της Εταιρίας σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9002. 
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1998: 
• Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Σωληνουργεία Κορίνθου στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 
• Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης μονάδας επένδυσης. 
• Υλοποίηση πρώτου υποθαλάσσιου έργου στο εξωτερικό. 

1999: Αναβάθμιση μονάδας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων σε HFI. 
 
Επέκταση σε διεθνείς αγορές και αναδιάρθρωση 
2000: 

• Ίδρυση CPW America co. 
• Πιστοποίηση του συστήματος Διαχείρισης υγείας και Ασφάλειας κατά το διεθνές 

πρότυπο OHSAS 18001 και του συστήματος περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το 
διεθνές πρότυπο ISO 14001. 

2001: Έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου Θίσβης. 
2003: Πιστοποίηση του συστήματος Διαχείρισης ποιότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001. 
2004: 

• Αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Σωληνουργεία Κορίνθου από τη 
Viohalco μέσω της θυγατρικής της εταιρίας Σιδενόρ Α.Ε. 

• Έναρξη υλοποίησης εκτεταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης. 
2005: Διακοπή της λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας στην Κόρινθο. 
2006: Δημιουργία κοινής εταιρίας της Σωληνουργεία Κορίνθου με την TMK για την 

παραγωγή σωλήνων μεσαίας διαμέτρου στη Ρωσία. 
2007: Έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της κοινής Εταιρίας ZAO TMK – CPW στο 

Polevskoy Ρωσίας. 
2008: Ολοκλήρωση της επένδυσης στη μονάδα κατασκευής χαλυβδοσωλήνων μεγάλης 

διαμέτρου, ελικοειδούς ραφής (SAWH) στη Θίσβη. 
2009: 

• Αναβάθμιση της γραμμής ERW/HFI, προκειμένου να παράγει σωλήνα εξωτερικής 
διαμέτρου 26’’ (παγκόσμια πρώτη). 

• Έκδοση του πρώτου Απολογισμού “Εταιρικής υπευθυνότητας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης” σύμφωνα με το πρότυπο GRI -G3. 
 

Ανοδική πορεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
 
2010: 

• Ολοκλήρωση της επένδυσης για την παραγωγή κοίλων διατομών (δοκών) 
χάλυβα στο εργοστάσιο TMK-CPW, στο Polevskoy της Ρωσίας. 

• Έκδοση του δεύτερου Απολογισμού “Εταιρικής υπευθυνότητας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης”, σύμφωνα με το πρότυπο GRI – G3. ο Απολογισμός αυτός, είναι 
πληρέστερος σε δείκτες και κατατάσσεται σε επίπεδο GRI Level B. 

• Έπαινος υψηλής επίδοσης για τον Απολογισμό Εταιρικής υπευθυνότητας και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, από το πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

2011: 
• Αναβάθμιση της μονάδας εξωτερικής επένδυσης με την εγκατάσταση του acid 

wash. 
• Έπαινος υψηλής επίδοσης για τον Απολογισμό Εταιρικής υπευθυνότητας και 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010, από το πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
2012: 
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• Εγκατάσταση μονάδας συγκόλλησης weld-on connectors σε συνεργασία με τη 
MITE και την OSI για την παροχή ολοκληρωμένου τελικού προϊόντος για σωλήνες 
άντλησης. 

• Υπογραφή σύμβασης με την SMS Meer, για την προμήθεια νέας μονάδας 
παραγωγής σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου με τη μέθοδο 
παραγωγής LSAW-JCOE.  

• Κατάταξη στην 4η θέση στην Ελλάδα του Απολογισμού Εταιρικής υπευθυνότητας 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011, σύμφωνα με την αξιολόγηση του πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 

2013: 
• Ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της γραμμής ERW/HFI από το εργοστάσιο της 

Sovel (Αλμυρός Μαγνησίας) στη Θίσβη, προκειμένου να παράγει σωλήνες 
εξωτερικής διαμέτρου από 2’’ έως 7 5/8’’ για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς 
σωλήνων κατασκευών, κοίλων δοκών και θερμοϋδραυλικών δικτύων. 

• Διάκριση του Απολογισμού Εταιρικής υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
2012 στην εκδήλωση των βραβείων BRAVO σε τέσσερις συνολικά κατηγορίες, 
κατατάσσοντας τον ως έναν από τους καλύτερους Απολογισμούς της χρονιάς. 

2014: 
• Έναρξη εργασιών για την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων 

μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου με τη μέθοδο παραγωγής LSAW-
JCOE με εξοπλισμό από τη SMS Meer. 

• Ολοκλήρωση διαπιστευμένου εργαστηρίου ελέγχων διάβρωσης για εφαρμογές 
σε όξινο περιβάλλον. 

• Έκδοση Ετήσιου Απολογισμού οικονομικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 σε 
ενιαίο έντυπο με επίτευξη του ανώτερου επιπέδου κατά το διεθνές πλαίσιο GRI-
G3.1 Level A+ και επαλήθευση του επιπέδου από το διεθνή οργανισμό GRI - 
Global Reporting Initiative. 

2015: 
• Ολοκλήρωση επένδυσης στη γραμμή LSAW/JCOE για την παραγωγή σωλήνων 

μήκους έως 18 μέτρα. 
• Αναβάθμιση της γραμμής ERW/HFI για παραγωγή σωλήνων μήκους έως 24 

μέτρα. 
• Αναβάθμιση μονάδων επένδυσης για σωλήνες έως 24 μέτρα. 
• Ανάθεση από τον TAP σύμβασης προμήθειας σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, 

μήκους περίπου 495 χλμ. (270.000 τόνους χαλυβδοσωλήνων, περίπου 
διαμέτρου 48’’) για το χερσαίο τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα. 

• Βραβείο «Εξαγωγικής Αριστείας» στο πλαίσιο των Βραβείων «Made in Greece» 
2015 

• Έκδοση Ετήσιου Απολογισμού οικονομικού και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 σε 
ενιαίο έντυπο και διατήρηση του ανώτερου επιπέδου κατά το διεθνές πλαίσιο 
GRI-G3.1 Level A+. 

• Βραβείο True Leaders στο πλαίσιο της ομότιτλης εκδήλωσης με διοργανωτή την 
εταιρία ICAP Group. 
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3.3 Παρουσίαση αντικειμένου εργασιών του Ομίλου Σωληνουργεία Κορίνθου 
 
Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς 
παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων υψηλών προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού καθώς και για τη μεταφορά CO2 και υγρών υψηλού 
ιξώδους (slurry), καθώς και στον κλάδο των κατασκευών και της δόμησης. Βασικά προϊόντα 
του Ομίλου είναι οι χαλυβδοσωλήνες ευθείας και ελικοειδούς ραφής μεσαίας και μεγάλης 
διαμέτρου, καθώς και οι κοίλες διατομές (κοίλες δοκοί) χάλυβα. 
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρέχει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στοχεύοντας σε 
μία επιχειρηματική ανάπτυξη και εξέλιξη η οποία ενσωματώνει προστιθέμενη αξία για τους 
πελάτες και για όλους τους συνεργάτες της. Παράλληλα η Εταιρία καθορίζει τους πόρους 
της και αναπτύσσεται στην εγχώρια και διεθνή αγορά βελτιώνοντας την οικονομική αξία για 
τους μετόχους της. Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ενσωματώσει στην επιχειρηματική 
στρατηγική της σημαντικούς παράγοντες, όπως την ανταπόκριση στις ανάγκες των αγορών 
και των πελατών, την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών και τη διατήρηση άριστων 
σχέσεων με την προμηθευτική αλυσίδα. Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει η 
Εταιρία στοχεύει τόσο στη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων όσο και στην ανάπτυξη ενός 
σημαντικού κοινωνικού προϊόντος. O Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει τις 
ακόλουθες δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις: 
 
 
Παραγωγικές Εγκαταστάσεις στην Ελλάδα: 
Εργοστάσιο Θίσβης - Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. το εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή 
Θίσβης Βοιωτίας αποτελεί την κύρια παραγωγική μονάδα του ομίλου. η λειτουργία του 
εργοστασίου ξεκίνησε το 2001 και η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του ανέρχεται σε 
497 στρέμματα από τα οποία τα 103 είναι στεγασμένα. Εντός της Βιομηχανικής περιοχής 
Θίσβης, λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο λιμάνι σύμφωνα με το Διεθνή κώδικα Ασφαλείας 
πλοίων και λιμενικών Εγκαταστάσεων. 
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Θίσβη Βοιωτίας είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Μονάδα ευθείας ραφής 26’’  
Η μέθοδος αυτογενούς συγκόλλησης με χρήση υψίσυχνων ρευμάτων (ERW/HFI) έχει ως 
πρώτη ύλη έλασμα υψηλής ποιότητας χάλυβα (hot rolled coil). Τα προς συγκόλληση άκρα 
έρχονται σε επαφή και πιέζονται μηχανικά, ενώ η απαιτούμενη θερμότητα συγκόλλησης 
παράγεται από την ωμική αντίσταση των άκρων προς το ηλεκτρικό ρεύμα που τα διαρρέει. 
Η μονάδα ευθείας ραφής, ERW/HFI παράγει σωλήνες διαμέτρου από 8 5/8’’ έως 26’’, 
ποιότητα χάλυβα έως X80 και πάχος τοιχώματος από 4,78 έως 25,4 χιλιοστά και μήκους έως 
24 μ. στη μονάδα ευθείας ραφής παράγονται επίσης κοίλες δοκοί μεγάλων διαστάσεων 
(από 180x180 έως 500x500 και 600x400 χιλιοστά), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα 
στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών. κατασκευαστής της μονάδας είναι η γερμανική 
εταιρία SMS-Meer. 
 
2. Μονάδα ευθείας ραφής 7 5/8’’  
Η μονάδα ERW/HFI παράγει σωλήνες χάλυβα διαμέτρου από 2’’ έως 7 5/8’’, ποιότητα 
χάλυβα έως S355J2H και πάχος τοιχώματος από 3,00 έως 10,00 χιλιοστά. οι 
χαλυβδοσωλήνες της μονάδας ευθείας ραφής 7 5/8’’ χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον 
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κλάδο κατασκευών, δικτύων και γεωτρήσεων. κατασκευαστής της μονάδας είναι η 
γερμανική εταιρία SMS-Meer. 
 
3. Μονάδα ελικοειδούς ραφής 100’’  
Η μονάδα ελικοειδούς ραφής (SAWH) κατασκευάζει χαλυβδοσωλήνες μεγάλων διαστάσεων 
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας έλασμα χάλυβα (hot rolled coil). η 
συγκόλληση επιτυγχάνεται με τη συνένωση των μεταλλικών άκρων, εφαρμόζοντας τη 
μέθοδο συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου SAW. Η μονάδα ελικοειδούς ραφής παράγει 
σωλήνες διαμέτρου από 24’’ έως 100’’, ποιότητα χάλυβα έως X80 και πάχος τοιχώματος 
από 6,00 έως 25,4 χιλιοστά. κατασκευαστής της μονάδας είναι η γερμανική εταιρία MEG / 
SMS-Meer. 
 
4. Μονάδα ευθείας ραφής LSAW  
Κατά το έτος 2015 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επένδυση της μονάδας παραγωγής σωλήνων 
με τη μέθοδο LSAW/JCOE. Οι σωλήνες LSAW είναι σωλήνες ευθείας ραφής τεχνολογίας 
συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου (SAW), μεγάλης διαμέτρου και πάχους τοιχώματος που 
χρησιμοποιούνται κυρίως σε υποθαλάσσιους αγωγούς. O χάλυβας που χρησιμοποιείται 
είναι σε μορφή λαμαρινών συγκεκριμένου πλάτους και μήκους, ανάλογα με την εκάστοτε 
προδιαγραφή. η νέα μονάδα παράγει σωλήνες με εξωτερική διάμετρο από 16’’ έως 56’’, 
πάχος τοιχώματος έως 40 χιλιοστά, μήκος σωλήνα έως 18 μέτρα και ποιότητα χάλυβα 
υψηλής αντοχής έως Χ100. 
 
5. Μονάδα weld-on connectors  
Η συγκεκριμένη μονάδα αφορά στη συγκόλληση χαλυβδοσυνδέσμων (weld-on connectors) 
σε σωλήνες άντλησης, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένου τελικού προϊόντος προς τον 
πελάτη. η μονάδα λειτουργεί σε συνεργασία με τις εταιρίες ΜΙΤΕ και OSI για την 
εξυπηρέτηση της ευρύτερης αγορά της μεσογείου. Η μονάδα weld-on connectors 
εξυπηρετεί σωλήνες διαμέτρου από 6 5/8’’ έως 42’’, ποιότητα χάλυβα έως X100 και πάχος 
τοιχώματος έως 25,4 χιλιοστά. κατασκευαστές της μονάδας είναι οι εταιρίες Σωληνουργεία 
Κορίνθου και η OSI. 
 
6. Μονάδες εξωτερικής επένδυσης  

• Μονάδα TCP 48: Η συγκεκριμένη μονάδα αφορά στην επένδυση των 
χαλυβδοσωλήνων με επικάλυψη τριών στρωμάτων 3LPE (πολυαιθυλένιο) ή 3 LPP 
(πολυπροπυλένιο) ή με FBE (εποξειδική επένδυση) ενός ή δύο στρωμάτων. Η 
μονάδα TCP 40 έχει τη δυνατότητα επένδυσης σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 
έως 40’’. 

• Μονάδα TCP 100: Στη μονάδα αυτή πραγματοποιούνται αντίστοιχοι τύποι 
εξωτερικής επένδυσης σε σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου έως 100’’. Η μονάδα 
TCP 100 αναβαθμίστηκε για την επένδυση σωλήνων με μήκος έως 24μ. 
 

7. Μονάδα εσωτερικής επένδυσης Μονάδα TLP 56:  
Στη μονάδα TLP 56 επενδύονται εσωτερικά οι χαλυβδοσωλήνες με εποξειδική βαφή. 
Επεξεργάζονται σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου έως 56’’. η μονάδα αυτή αναβαθμίστηκε 
για την επένδυση σωλήνων με μήκος έως 24μ. 
 
8. Διαπιστευμένο εργαστήριο  
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Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου από το 
Εθνικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου Διαπίστευσης (ΕΣΥ Δ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ Εν 
ISO/IEC 17025, το οποίο αποτελεί την επίσημη κρατική και διεθνή αναγνώριση της τεχνικής 
επάρκειας του Εργαστηρίου και διασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς 
τους πελάτες του (εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς). στο πλαίσιο της διαπίστευσης του, το 
εργαστήριο συνεργάζεται με διαπιστευμένους φορείς για τη διακρίβωση του εξοπλισμού 
του, συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σχήματα διεξαγωγής δι-εργαστηριακών δοκιμών και 
ελέγχει συνεχώς την ποιότητα των δοκιμών με πιστοποιημένα δοκίμια αναφοράς. το 
προσωπικό που διαθέτει, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και μπορεί να υποστηρίξει ένα 
ευρύ φάσμα δοκιμών βάσει διεθνών κανονισμών και προτύπων ISO, ASTM, NACE, API κ.α. 
 
9. Λιμενικές εγκαταστάσεις  
Εντός της Βιομηχανικής περιοχής Θίσβης και σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το 
εργοστάσιο Θίσβης λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες 
εξασφαλίζουν στη Σωληνουργεία Κορίνθου ανταγωνιστικά κόστη μεταφοράς, μειωμένους 
χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και αποστολής τελικών προϊόντων. οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης διαθέτουν δύο κρηπιδώματα: κρηπίδωμα Α με βάθος 11,10 
μέτρα και μήκος 205 μέτρα και το κρηπίδωμα γ με βάθος 9,50 μέτρα και μήκος 90 μέτρα. Ο 
κωδικός των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι “GRITA 0001” βάσει του Διεθνή ναυτιλιακού 
οργανισμού. 
 
10. Αποθηκευτικοί χώροι  
Σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, αποθηκεύονται οι πρώτες και βοηθητικές ύλες της 
Σωληνουργεία Κορίνθου αλλά και το τελικό προϊόν, πριν την αποστολή του στον πελάτη.__ 
 
Παραγωγική μονάδα ZAO TMK-CPW στη Ρωσία 
Η πρώτη παραγωγική εγκατάσταση του Ομίλου εκτός των ελληνικών συνόρων ξεκίνησε τη 
λειτουργία της το 2007, στο πλαίσιο των εργασιών της κοινής Εταιρίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW. Οι 
εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW βρίσκονται στη Ρωσία, στην πόλη Polevskoy 
της περιοχής Seversky, στο εργοστάσιο της STW (Seversky Tube Works), θυγατρικής 
εταιρίας της ΤΜΚ. Κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων της μονάδας είναι η παραγωγή 
σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής έως 21’’. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι υψηλών 
τεχνικών προδιαγραφών και επιτρέπει την παραγωγή σωλήνων με διάμετρο 168-530 
χιλιοστά, πάχος τοιχωμάτων 4,8-12,7 χιλιοστά και μήκος έως 18 μέτρα, καθώς επίσης και 
κοίλων δοκών χάλυβα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. 
 
Προϊόντα και υπηρεσίες 
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, υψηλής ποιότητας 
προϊόντα και προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που την ξεχωρίζουν 
από τον ανταγωνισμό. Τα προϊόντα της Εταιρίας διακρίνονται για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους, καθώς κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, αλλά και κατά 
περίπτωση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές των πελατών. Πιο 
συγκεκριμένα, η Εταιρία είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες 
λύσεις, έναν επιτυχημένο, δηλαδή, συνδυασμό προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, βασισμένη στη φιλοσοφία one-stop-shop. 
 
Προϊόντα 
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Τα προϊόντα της Σωληνουργεία Κορίνθου χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου, 
φυσικού αερίου, νερού, CO2 και υγρών υψηλού ιξώδους (slurry), καθώς και στον κλάδο των 
κατασκευών. 
 
Σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποθαλάσσιους και 
χερσαίους 
Οι σωλήνες χάλυβα για αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου 
κατασκευάζονται για την ενεργειακή βιομηχανία. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα 
εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης με στόχο την εξασφάλιση αντιδιαβρωτικής 
προστασίας και ομαλής ροής των μεταφερόμενων ενεργειακών πόρων. Η διαδικασία 
αυτογενούς συγκόλλησης με χρήση υψίσυχνων ρευμάτων (ERW/HFI), η διαδικασία ευθείας 
ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW) και η διαδικασία ελικοειδούς συγκόλλησης βυθιζόμενου 
τόξου (SAWH), εγγυώνται την υψηλή παραγωγική αξιοπιστία και την ακρίβεια των 
διαστάσεων.  
Οι σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου απαιτείται να 
πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, που προκύπτουν από 
εξειδικευμένο σχεδιασμό, ενώ η τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή τους. 
 
Σωλήνες εξόρυξης και άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου / casing 
Οι σωλήνες χάλυβα για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου / casing είναι σωλήνες 
ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης (ERW/HFI), οι οποίοι κατασκευάζονται σύμφωνα 
με διεθνή πρότυπα (API 5 CT / ISO 11960) ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών σε 
ποιότητες H 40 και J 55. Η διαδικασία υψίσυχνης συγκόλλησης (ERW/HFI) εγγυάται 
αξιοπιστία στην παραγωγή και μεγάλη ακρίβεια των διαστασιακών χαρακτηριστικών του 
σωλήνα. Οι σωλήνες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου διατίθενται στους 
πελάτες, είτε με ελεύθερα άκρα είτε με εφαρμογή ειδικών χαλυβδοσυνδέσμων (weld – on 
connectors). 
 
Κοίλες διατομές (κοίλες δοκοί) 
Η χρήση των κοίλων δοκών χάλυβα εστιάζεται στο πεδίο της δόμησης και πιο συγκεκριμένα 
στις μεταλλικές κατασκευές. Πρόκειται για πολύ σημαντικά δομικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς των μηχανικών έργων και των μεταλλικών 
κατασκευών. Τα τελικά προϊόντα μπορούν να έχουν σχήμα κυκλικό, τετράγωνο ή 
ορθογώνιο, ενώ το μήκος τους ορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
προσδιορίζονται από τον πελάτη. Η κατασκευή των κοίλων διατομών πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 10219-1. 
 
Σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς νερού 
Οι σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς νερού κατασκευάζονται για τη μεταφορά νερού σε 
δίκτυα μεγάλων αποστάσεων και για τη διανομή του στα κέντρα κατανάλωσης. Κατ' 
απαίτηση του πελάτη οι σωλήνες μπορούν να επενδυθούν εσωτερικά και εξωτερικά, 
εξασφαλίζοντας αντιδιαβρωτική προστασία και ομαλή ροή του νερού, γεγονός που 
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις για υγιεινό και πόσιμο νερό. 
 
Υπηρεσίες 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου επιδιώκει να αποτελεί προμηθευτή επιλογής στον κλάδο της 
ενέργειας και των κατασκευών. Λειτουργώντας σε μία ανταγωνιστική αγορά, η Εταιρία 
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στοχεύει στην προσεκτική ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών της ώστε όχι μόνο να 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αυτές αλλά και να υπερβαίνει τις προσδοκίες τους. Η 
Εταιρία, στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, προσφέρει μια σειρά από 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά: 
 

• Εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων, οι οποίοι έχουν παραχθεί σε άλλα 
σωληνουργεία, 

• Πραγματοποίηση ελέγχων τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στο τελικό προϊόν 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/ISO 17025 στο διαπιστευμένο εργαστήριο της 
Εταιρίας, 

• Μονάδα συγκόλλησης με εφαρμογή ειδικών χαλυβδοσυνδέσμων (weld-on 
connectors) για σωλήνες γεώτρησης /άντλησης, 

• Επιπλέον εργασίες που μπορεί να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της, π.χ. 
κατεργασία, κοπή, προκατασκευή, ειδική σήμανση, 

• Παροχή εναλλακτικών προτάσεων για την παραγωγική μέθοδο του 
χαλυβδοσωλήνα με σκοπό τη μείωση του κόστους υλικού χωρίς συμβιβασμούς 
στη λειτουργικότητα και την ποιότητα (π.χ. λύσεις χρήσης συγκολλητού σωλήνα 
αντί για σωλήνα χωρίς ραφή - seamless -, που έχει σημαντικά μεγαλύτερο 
κόστος και χρόνο παράδοσης), 

• Βέλτιστες διαδικασίες συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης, προμήθεια 
σωλήνων ή ανάθεση επένδυσης σωλήνων, εκτός της γκάμας της Σωληνουργεία 
Κορίνθου σε εγκεκριμένους υπεργολάβους στο πλαίσιο μεγάλων έργων 
(projects) για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, 

• Συνδυασμένες μεταφορές σωλήνων, που περιλαμβάνουν φόρτωση και 
εκφόρτωση πλοίου, θαλάσσια μεταφορά, μεταφορά με τραίνο, εκφόρτωση και 
οδική μεταφορά. 

 
3.4 Παρουσίαση μετοχικής σύνθεσης και Διοίκησης 
 
Μετοχική Σύνθεση 
 
α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας (εκτός από την υπέρ το άρτιο αξία) ανέρχεται σε Ευρώ 
96.852.756,78 διαιρούμενο σε 124.170.201 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 
Ευρώ 0,78 εκάστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά 
αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην Κύρια Αγορά. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, 
ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. 
Με βάση το καταστατικό της Εταιρίας τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων είναι 
τα ακόλουθα: 

• Δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας. Το μέρισμα κάθε 
μετοχής καταβάλλεται στον κάτοχο της μετά την έγκριση των οικονομικών 
καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τη 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μη εγκαίρως εισπράττοντες το 
μέρισμα δεν δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Το δικαίωμα είσπραξης 
του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη λήξη του 
έτους, εντός του οποίου κατέστη απαιτητό. 
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• Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη νέων 
μετοχών. 

• Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

• Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού 
της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύμφωνες με αυτό και 
το Νόμο. 

• Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο 
έναν κύριο κάθε μετοχής. Όλες οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι 
που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη 
Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς κατόπιν 
συμφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας η μετοχή των ανωτέρω δεν 
αντιπροσωπεύεται. 

• Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής. 

β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ 
του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους. 
 
γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Νόμου 3556/2007 
Οι σημαντικές (άνω του 5%) συμμετοχές την 31/12/2015 διαμορφώνονται ως εξής: 

• VIOHALCO S.A. ποσοστό 85,88% των δικαιωμάτων ψήφου 

δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου. 
 
ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που 
απορρέουν από τις μετοχές της. Οι κανόνες του καταστατικού της Εταιρίας που ρυθμίζουν 
τα ζητήματα της ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στο άρθρο 24 καταστατικού. 
 
στ) Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων της Εταιρίας 
Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων. 
 
ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
τροποποίησης καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το διορισμό και 
για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις 
τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν 2190/1920. 
 
η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων 
μετοχών 
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• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 1 εδ. β΄ και γ΄του Κ.Ν 2190/1920, το 
καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει ότι μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει 
το δικαίωμα να προβαίνει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την 
έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 
τουλάχιστον των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην αγορά ιδίων μετοχών στο 
πλαίσιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 έως 13 
του Κ.Ν. 2190/20. 

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.9 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θεσπίζει πρόγραμμα 
διάθεσης μετοχών στα μέλη του και το προσωπικό, με τη μορφή προγράμματος 
προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan), εκδίδει μετοχές τις οποίες διαθέτει 
στους δικαιούχους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας 
την σχετική αύξηση αυτού. Τέτοιο πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 
δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. 

θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής ελέγχου. 
 
Τόσο το δάνειο που λήφθηκε κατά τη διάρκεια του 2014 από την τράπεζα Commerzbank 
(συνολικού ύψους Ευρώ 47.666.963) από το οποίο είχε αναληφθεί ποσό Ευρώ 45.654.094 
την 31-12-2015, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδόθηκαν από την Εταιρία και έχουν 
αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από τράπεζες, με συνολικό υπόλοιπο ανερχόμενο σε Ευρώ 
47.300.000 κατά την 31-12-2015, περιλαμβάνουν στους όρους του προγράμματός τους 
ρήτρα αλλαγής ελέγχου που παρέχει, σε περίπτωση ενεργοποιήσεώς της, το δικαίωμα 
στους ομολογιούχους δανειστές να τα καταγγείλουν πριν από τη λήξη τους. 
Εξ’ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία, δεν υφίστανται άλλες συμφωνίες οι οποίες 
τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της 
Εταιρίας. 
 
Επίσης δεν κατέχονται ίδιες μετοχές. 
 
Διοίκηση 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα στις 26 Μαΐου 2016 εκλέχθηκαν ως µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου µε 
θητεία ενός έτους (η θητεία των µελών του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 
επομένη της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης του έτους 2017), οι κάτωθι:  
 

- Κωνσταντίνος Μπακούρης, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος 

- Μελέτης Φικιώρης, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος 

- Ιωάννης Σταυρόπουλος, εκτελεστικό μέλος 

- Αδαμάντιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος 
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- Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

- Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

    
 
Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
• Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο κύριος Κ. Μπακούρης είναι Πρόεδρος της Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2005, είναι δε 
μέλος των Δ.Σ. των εταιριών ΕΛΒΑΛ και ΧΑΛΚΟΡ. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1968 στην 
ESSO PAPPAS. Δύο χρόνια αργότερα έγινε Οικονομικός Διευθυντής της UNION CARBIDE 
στην Αθήνα και έξη χρόνια αργότερα Δ/νων Σύμβουλος. Το 1985 ανέλαβε ως Αντιπρόεδρος 
Ευρώπης, τα καταναλωτικά προϊόντα της εταιρίας. Το 1986 εξελέγη Πρόεδρος Ευρώπης της 
RALSTON PURINA. 
Το 1998 επανήλθε στην Ελλάδα ως Δ/νων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής 
Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Από το 2001 μέχρι το 2002 διετέλεσε Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (EKE). Διετέλεσε επίσης από το 2004 έως το 2008, ως 
Πρόεδρος της NET MED N.V. μητρική της συνδρομητικής τηλεόρασης ΝΟVA. 
Είναι Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς και Πρόεδρος του Ελληνορωσικού 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο DE PAUL του 
Σικάγου. 
 
• Μελέτιος Φικιώρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο κ. Μελέτης Φικιώρης είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 
«Σωληνουργεία Κορίνθου ου Α.Ε.» από τον Ιανουάριο του 2005. Είναι δικηγόρος Αθηνών 
από το 1973, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλιά 
τους. 
 
• Αδαμάντιος Βασιλάκης, μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο κ. Αδαμάντιος Βασιλάκης είναι πτυχιούχος Πολιτικών και Διπλωματικών Σπουδών του 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών και της Εμπορικής Σχολής Χίου, ομιλεί δε Αγγλικά και 
Γαλλικά. Στην μακρά πορεία του στο διπλωματικό σώμα έχει υπηρετήσει σε πολλές χώρες 
(ενδεικτικά μόνο αναφέρονται η Γιουγκοσλαβία, η πρώην ΕΣΣΔ και οι ΗΠΑ) καθώς και σε 
θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το 2002, τοποθετείται ως Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ την ίδια χρονιά αναλαμβάνει 
εκπρόσωπος της Ελλάδος στις διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για 
την εξεύρεση οριστικού ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Την διετία 2005-2006, εκπροσωπεί την Ελλάδα κατά την διάρκεια της 
θητείας της χώρας, στο Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Στα 
πλαίσια του Συμβούλιου Ασφαλείας συμμετείχε στις αποστολές που επισκέφτηκαν, τις 
χώρες της Κεντρικής Αφρικής (Κονγκό- Κινσάσα, Μπουρούντι, Ρουάντα, Ουγκάντα, και 
Τανζανία), το Σουδάν και το Αφγανιστάν. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος των Επίτροπων 
Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ακτή του Ελεφαντοστού, για το Σουδάν, 
καθώς και για την Ειδική Επιτροπή Βελτίωσης Εφαρμογής των Κυρώσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Το 2007, διορίζεται ως Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στις 
διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για την εξεύρεση οριστικού 
ονόματος της ΠΓΔΜ. Έχει παρασημοφορηθεί με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του 
Φοίνικα. 
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• Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Ανώτατη 
Βιομηχανική Σχολή Πειραιά) και εργάζεται στον Όμιλο VIOHALCO από το 1972. Έχει 
διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρία ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ (1978), Γενικός Διευθυντής 
στην εταιρία Ελληνικά Καλώδια Μεσολογγίου ΑΕ (1989), Γενικός Διευθυντής στην ΚΕΜ ΑΕ 
(1998) και Γενικός Διευθυντής στη ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (1999). Μετέχει ως εκτελεστικό μέλος στην 
εταιρία Ελληνικά Καλώδια ΑΕ και ως απλό μέλος σε άλλες εταιρίες του Ομίλου. 
 
• Νικόλαος Γαλέτας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Σωληνουργεία Κορίνθου. Είναι 
απόφοιτος της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με σπουδές στο Technische 
Hochschule Wien ενώ είναι πτυχιούχος μηχανικός της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 
του Ε.Μ.Π. Στη πολυετή καριέρα του ο κ. Γαλέτας έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις στην 
ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης) στην Ε.Π.Α. (Εταιρία Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης) στην ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης) στην 
οποία διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής. Ο κ. Γαλέτας έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος 
Διοίκησης στην ΕΤΕΒΑ και στην EFG EUROBANK PROPERTIES ΑΕ, ενώ υπήρξε μέλος ΔΣ σε 
πλειάδα εταιριών μεταξύ των οποίων οι EFG EUROBANK PROPERTIES ΑΕΑΑΠ και ΕΡΤ 
(αντιπρόεδρος), καθώς και σε διάφορες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΤΕΒΑ στις οποίες 
ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του ΔΣ κατά την πολυετή σταδιοδρομία του στον 
οργανισμό αυτό. Επιπλέον την περίοδο 1990-92 προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας και Συντονισμού. 
 
• Ανδρέας Κυριαζής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ο κ. Ανδρέας Κυριαζής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το 2005. 
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας, της Ελληνικής Εταιρίας 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ένωσης Βιομηχανίας Ξύλου. Υπήρξε επίσης Αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Ευρωπαϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Γενικός Γραμματέας 
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών 
 
Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 
 
Απόστολος Παπαβασιλείου, Γενικός Διευθυντής 
Ο κ. Απόστολος Παπαβασιλείου κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή από το Νοέμβριο 
του 2010. Είναι πτυχιούχος χημικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Salford-
Manchester της Μεγάλης Βρετανίας. Ο κ. Παπαβασιλείου εργάστηκε στη Viohalco ως 
Διευθυντής Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, Προϋπολογισμών και Αναφορών, καθώς και 
στον Όμιλο Σιδενόρ ως Διευθυντής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Επενδύσεων. Στο παρελθόν 
ο κ. Παπαβασιλείου έχει αναλάβει διαδοχικές διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο Nestle, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στην Ελβετία (Vevey) με ευθύνη ελέγχου τροφοδοτικής αλυσίδας, 
τεχνικών και βιομηχανικών επιδόσεων, καθώς και στρατηγικών λειτουργίας, 
αναλαμβάνοντας έργα σε διάφορες χώρες του κόσμου. 
 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 

 

Μάιος 2016                                                                                                         Σελ. 32 
 

Ιωάννης Παπαδημητρίου, Οικονομικός Διευθυντής 
Ο κ. Ιωάννης Δημήτριος Παπαδημητρίου ανέλαβε την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας 
το Μάιο του 2011. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 1998 έως το 2003, εργάστηκε ως ελεγκτής στην 
Εταιρία Pricewaterhousecoopers. Το 2003, εντάχθηκε στις οικονομικές υπηρεσίες της 
Σωληνουργεία Κορίνθου και ως το 2008 απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Από 
το 2008 έως το 2011, εργάστηκε ως Financial Controller στην εισηγμένη στο NASDAQ 
ναυτιλιακή εταιρία Newlead Holdings. 
 
Αθανάσιος Κοτζάκαρης, Διευθυντής εργοστασίου 
Ο κ. Αθανάσιος Κοτζάκαρης κατέχει τη θέση του Διευθυντή εργοστασίου από τον Ιούλιο του 
2009. Είναι Μεταλλουργός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Τεχνολογία Μεταλλικών και Κεραμικών Υλικών 
από το Πανεπιστήμιο UMIST. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Viohalco το 1996 από την ΚΕΜ 
(μετέπειτα ΒΕΤ) σαν μηχανικός παραγωγής. Πριν από τη συνεργασία του με τη 
Σωληνουργεία Κορίνθου, διετέλεσε επίσης προϊστάμενος παραγωγής στη Σιδενόρ και 
Τεχνικός Διευθυντής στο εργοστάσιο της Sovel. Από το 2004 ήταν υπεύθυνος για τα 
έλαστρα του Ομίλου Σιδενόρ και το 2007 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής εργοστασίου 
στη Σωληνουργεία Κορίνθου. 
 
Αθανάσιος Ταζεδάκης, Αν. Διευθυντής εργοστασίου/Διευθυντής Τεχνολογίας και 
Ανάπτυξης 
Ο κ. Αθανάσιος Ταζεδάκης κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή εργοστασίου και 
του Διευθυντή Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2012. Είναι 
απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων (M.Sc., Ph.d) στον τομέα των 
συγκολλήσεων από το Πανεπιστήμιο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 1999, 
οπότε και ξεκίνησε την καριέρα του στη Σωληνουργεία Κορίνθου, απασχολήθηκε σε 
διάφορες θέσεις ευθύνης όπως Διευθυντής Ποιότητας και Διευθυντής της ευθείας 
ραφής/HFI του εργοστασίου της Θίσβης. 
 
Νικόλαος Σαρσέντης, Διευθυντής προμήθειας Α' υλών 
Ο κ. Νικόλαος Σαρσέντης εργάζεται στη Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2011. Είναι 
πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του University College London με 
μεταπτυχιακές σπουδές MSc σε Advanced Applied Mechanics και σε Management Science 
από το Imperial College of Science and Technology του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από 
το 2006 εργάζεται στη Σιδενόρ σαν Επιχειρησιακός Διευθυντής του κλάδου της 
Σωληνουργίας. Στο παρελθόν ο κ. Σαρσέντης κατείχε διευθυντικές θέσεις στις εταιρίες 
Friesland Foods, Tetra Pak, Alfa Laval και Diamant Boart. 
 
Ηλίας Μπεκίρος, Εμπορικός Διευθυντής 
Ο κ. Ηλίας Μπεκίρος ανέλαβε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή στη Σωληνουργεία 
Κορίνθου το 2014. Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και με μεταπτυχιακές σπουδές MBA από το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Ο κ. Μπεκίρος από το 2005 εργαζόταν στη Σιδενόρ ως Υπεύθυνος Προϊόντων και Πωλήσεων 
σε διάφορα προϊόντα. Πριν μετακινηθεί στη Σωληνουργεία Κορίνθου κατείχε τη θέση του 
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Διευθυντή Πωλήσεων μορφοσιδήρου και λαμαρινών θερμής έλασης (από τις αρχές του 
2013). 
 
Γρηγόρης Κακανέλης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ο κ. Γρηγόρης Κακανέλης, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2004. Ο κ. Κακανέλης είναι Απόφοιτος του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 
διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ALBA. Ξεκίνησε την επαγγελματική του 
σταδιοδρομία στην Εταιρία το 1997 ως Υπεύθυνος Μηχανογράφησης και Τμήματος 
Μετόχων. Το 2000 ανέλαβε τη θέση του Υπεύθυνου Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Προσωπικού. 
 
 
Νικόλαος Βουδούρης, Διευθυντής Ποιότητας  
Ο κ. Νικόλαος Βουδούρης κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ποιότητας της Σωληνουργεία 
Κορίνθου από το 2012. Κατέχει δίπλωμα και διδακτορικό τίτλο (PhD) από το Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ πραγματοποίησε διπλωματική εργασία στον 
τομέα μεταλλουργίας υλικών στο RWTH Aachen στη Γερμανία. Από το 2002, οπότε και 
ξεκίνησε την καριέρα του στη Σωληνουργεία Κορίνθου, απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις 
ευθύνης όπως Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου και 
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου. 
 
Αλεξάνδρα Τζανετοπούλου, Νομική Σύμβουλος 
Η κα Αλεξάνδρα Τζανετοπούλου κατέχει τη θέση της Νομικής Συμβούλου της Σωληνουργεία 
Κορίνθου από το 2004. Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Executive MSc) στις Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση σε 
θέματα διεθνούς εμπορίου, συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, ασφαλιστικού δικαίου 
(ιδίως ασφάλιση βιομηχανικών κινδύνων), διαχείρισης κινδύνων καθώς και 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ. 
Κάτοχος Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Diploma in Management 
Studies) του Alba Graduate Business School. Το 2013 αποφοίτησε από το ΚΕΚ του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνοντας το Δίπλωμα Ειδίκευσης στις 
Διαπραγματεύσεις (Diploma in Negotiations). 
 
3.5 Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες. 
 
Ο κ. Μπακούρης, πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Σωληνουργεία Κορίνθου 
Α.Ε. είναι επίσης μέλος των Δ.Σ των εταιριών ΕΛΒΑΛ Α.Ε., SOVEL A.E., TEKA SYSTEMS A.E.,  
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε και METALIGN S.A. 
 
O κ. Φικιώρης, αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Σωληνουργεία 
Κορίνθου Α.Ε. είναι επίσης πρόεδρος στις εταιρίες KIFISSOS MALL Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΚΑ Α.Ε. 
 
Ο κος Σταυρόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 
Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. είναι επίσης πρόεδρος στην εταιρία ΒΕΤ Α.Ε. και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 
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Ο κ. Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., είναι 
επίσης μέλος των Δ.Σ των εταιριών ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 
 
Ο κ. Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 
Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 
 
 
Σημειώνεται ότι η εταιρία VIOHALCO SA/NV η οποία συμμετέχει με ποσοστό 85,88%  
άμεσης και έμμεσης συμμετοχής   επί των δικαιωμάτων  ψήφου και του μετοχικού 
κεφαλαίου της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., συμμετέχει επίσης και στις εξής εταιρείες: 
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ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσοστό (%) Άμεσης & 

Έμμεσης Συμμετοχής
AEIFOROS BULGARIA S.A. 90,00%
AFSEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 50,00%
ALMARR JOINT STOCK COMPANY FOR 20,46%
ALPHA TRUST 0,01%
ALUBUILD SRL 100,00%
ALURAME S.P.A. 94,45%
AUTOMATIC WIRE MACHINES A.W.M.S 40,10%
BIODIESEL A.E. 46,43%
BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD 75,00%
CPW AMERICA CO. 85,89%
DE LAIRE LIMITED 51,47%
DE LAIRE LTD 51,47%
DOJRAN STEEL DOOEL 100,00%
DOMOPLEX Ε.Π.Ε. 45,00%
ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 1,71%
ELVAL COLOUR A.E. (ΠΡΩΗΝ ATHENS) 100,00%
ENERGY SOLUTIONS S.A. 94,54%
ETEM ALBANIA 100,00%
ETEM BULGARIA S.A. (ΠΡΩΗΝ STEEL.M 100,00%
ETEM SCG DOO (ΣΕΡΒΙΑ) 100,00%
ETEM SYSTEMS SRL (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 100,00%
FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 68,28%
FULGOR A.E. 51,47%
GENECOS S.A. 84,45%
HUMBEL LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ) 85,89%
ICME ECAB S.A. 50,75%
INTEGRATED WASTE MANAGEMENT S 90,00%
INTERNATIONAL TRADE 99,84%
JOSTDEX LIMITED (CYPRUS) 99,83%
KIFISSOS MALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 54,43%
LESCO 51,47%
LESCO ROMANIA S.A. 33,46%
LLC ETEM SYSTEMS (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) 100,00%
METAL AGENCIES L.T.D. 79,20%
METALCO BULGARIA S.A. (BULGARIA) 100,00%
METALIGN S.A. 100,00%
METALVALIUS LTD (ΠΡΩΗΝ COPPERV 100,01%
MKC METALL KUNDEN CENTER GMB 85,28%
MOPPETS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ) 100,00%
NOVAL A.E. 100,00%
NOVOMETAL DOO SKOPJE 100,01%
PORT SVISHTOV WEST S.A. (EX PORT V 73,09%
PRISTANISHTEN KOMPLEX SVILOSA L 73,09%
PROSAL TUBES S.A. 100,00%
QUANTUM PROFILES 100,00%
SANIPARK A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε 100,00%
SIDEBALK STEEL DOO (ΣΕΡΒΙΑ) 100,00%
SIDERAL SHPK (ΑΛΒΑΝΙΑ) 99,83%
SIDEROM STEEL SRL 100,00%
SIGMA IC. S.A. 69,28%
SOFIA MED AD 71,81%
SOVEL A.E. 92,87%
STEELMET (CYPRUS) LIMITED 75,87%
STEELMET ROMANIA S.A. 87,31%
STOMANA INDUSTRY S.A. 100,00%
TECHOR (ΠΡΩΗΝ ΕΒΙΤΕ) 68,28%
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3.6 Σκοπός του εκδότη, και τυχόν τροποποιήσεις στο καταστατικό του. 
 
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/5/2016, η επωνυμία της 
εταιρίας (άρθρο 1 του καταστατικού) τροποποιήθηκε σε: 
 
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 
 
 
Επίσης με την ίδια απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το άρθρο 3 του 
καταστατικού της εταιρίας τροποποιήθηκε σε: 
 
«Σκοπός της εταιρίας είναι: 
α) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκποίηση συμμετοχών σε εταιρίες και νομικές 
οντότητες οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας, ελληνικές ή αλλοδαπές, η 
κατοχή και η διαχείριση αυτών των συμμετοχών. 
 
β) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση των εταιριών και των νομικών οντοτήτων στις 
οποίες συμμετέχει. 
 
γ) η ανάληψη κάθε είδους οικονομικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και 
δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε είδους επένδυσης η οποία 
εξυπηρετεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον ανωτέρω σκοπό.» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της εταιρίας που έχει κατατεθεί σε 
κωδικοποιημένο κείμενο στη μερίδα Γ.Ε.Μ.Η της εταιρίας με αριθ. πρωτ. 53968.75892 ο 
σκοπός της εταιρίας όπως ίσχυε πριν την κατά τα ανωτέρω τελευταία τροποποίηση του 
Καταστατικού της είχε ως ακολούθως: 
 
«Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1. Η παραγωγή και εμπορία σωλήνων παντός τύπου, υλικών παραγωγής σωλήνων και 

εξαρτημάτων αυτών και η κατασκευή και εκμετάλλευση δικτύων σωλήνων και 

2. Η αγορά, πώληση, ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ακινήτων. 

Επίσης η εταιρεία δύναται 

Α. Να προβαίνει στην απόκτηση κινητών αξιών και να μετέχει σε Εταιρείες Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου και 

Β. Να μετέχει σε φορείς καθορισμού, διοίκησης και διαχείρισης Βιομηχανικών και 

Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ.) καθώς και σε επιχειρήσεις του αυτού σκοπού». 
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4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
 
4.1 Επιπτώσεις στην κύρια δραστηριότητα και τον κλάδο πριν την απόσχιση 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας πριν την απόσχιση του κλάδου ήταν η παραγωγή και 
εμπορία σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού καθώς και παραγωγή 
και εμπορία κοίλων δοκών για τον κατασκευαστικό τομέα. Οι λοιπές δραστηριότητες ήταν 
κυρίως η εμπορία σωλήνων και κοίλων δοκών για τον κατασκευαστικό τομέα. Ο κύκλος 
εργασιών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΊΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανά τομέα δραστηριότητας, στη διάρκεια της 
τελευταίας πενταετίας 2011 – 2015, είχε ως εξής: 
 

 
 

 
 
Ο κλάδος εμπορίας σωλήνων ύδρευσης και κατασκευών ενσωματώθηκε τον Μάιο  του 
2015 και για το λόγο αυτό η συνεισφορά του στο κύκλο εργασιών του 2015 ήταν πολύ 
μικρή και μηδενική στα προηγούμενα έτη.  
 
4.2 Κλάδος δραστηριοποίησης και αντικείμενο εργασιών της εισηγμένης μετά την 
απόσχιση του κλάδου 
 
Η Εταιρία μετά την εισφορά του κλάδου στην 100% θυγατρική της εταιρία Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε, εκτός 
από την κατοχή και διαχείριση των συμμετοχών και ακινήτων, θα εξακολουθεί να 
δραστηριοποιείται στην εμπορία σωλήνων ύδρευσης και κατασκευών. Επίσης θα κατέχει 
επενδυτικά ακίνητα προς μίσθωση και θα υπάρχουν πιθανά έσοδα από μερίσματα.  
 
Δεδομένου ότι, η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. κατέχει το 100% της εταιρίας Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε, 
που απορροφά τον αποσχιζόμενο κλάδο, δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη δραστηριότητα του 
Ομίλου, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις, σε ενοποιημένο επίπεδο, θα εμφανίζουν το 
σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου, η οποία θα είναι αντίστοιχη της έως πριν της 
αποσχίσεως πορείας της. 
 
 
4.3 Αλλαγές στο σκοπό και στο καταστατικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/5/2016, η επωνυμία της 
εταιρίας (άρθρο 1 του καταστατικού) τροποποιήθηκε σε: 
 
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 
 
 
Επίσης με την ίδια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το άρθρο 3 του καταστατικού 
της εταιρίας τροποποιήθηκε σε: 

Παραγωγή και εμπορία σωλήνων και κοίλων δοκών 250.410.046 100,0% 211.991.727 100,0% 157.308.652 100,0% 161.310.383 100,0% 249.877.342 97,2%
Εμπορία σωλήνων ύδρευσης και κατασκευών 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7.292.289 2,8%

2011 2012 2013 2014 2015
Ανάλυση κύκλου εργασιών ανά κλάδο - Εταιρικά στοιχεία (σε Χιλ. €)

Παραγωγή και εμπορία σωλήνων και κοίλων δοκών 264.143.644 100,0% 234.666.474 100,0% 165.364.869 100,0% 188.190.375 100,0% 288.931.293 97,5%
Εμπορία σωλήνων ύδρευσης και κατασκευών 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7.292.289 2,5%

Ανάλυση κύκλου εργασιών ανά κλάδο - Ενοποιημένα στοιχεία (σε Χιλ. €)
2011 2012 2013 2014 2015
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«Σκοπός της εταιρίας είναι: 
α) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκποίηση συμμετοχών σε εταιρίες και νομικές 
οντότητες οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας, ελληνικές ή αλλοδαπές, η 
κατοχή και η διαχείριση αυτών των συμμετοχών. 
 
β) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση των εταιριών και των νομικών οντοτήτων στις 
οποίες συμμετέχει. 
 
γ) η ανάληψη κάθε είδους οικονομικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και 
δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε είδους επένδυσης η οποία 
εξυπηρετεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον ανωτέρω σκοπό.» 
 
4.4 Μακροχρόνιοι στόχοι - Προοπτικές μετά την απόσχιση 
 
Η απόσχιση του κλάδου θα διευκολύνει την ανάληψη μεγάλων διεθνών έργων, τη σύναψη 
στρατηγικών συνεργασιών και τη χρηματοδότηση του παραγωγικού κλάδου των σωλήνων 
και εντάσσεται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό για την αύξηση της παραγωγικής 
δραστηριότητάς της στην Ελλάδα. 
 
 
Αναφορικά με το πλάνο επενδύσεων θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν αναμένεται να 
επηρεασθεί λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρία έχει ήδη ολοκληρώσει από το πρώτο 
πεντάμηνο του 2016 το μεγάλο επενδυτικό πλάνο το οποίο είχε ξεκινήσει το 2013 με την 
κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής ειδικών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου που αφορά 
κυρίως στους υποθαλάσσιους αγωγούς μεγάλου βάθους (LSAW), της μονάδας παραγωγής 
σωλήνων μήκους 24 μέτρων, καθώς και των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής 
επένδυσης σωλήνων μήκους 24 μέτρων. Σε ότι αφορά το πρόγραμμά επενδύσεων μικρών 
έργων του αποσχισθέντος κλάδου αυτό αφορά έργα μικρής κλίμακας τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τα €3 εκατ. κατ’ έτος και δεν πρόκειται να επηρεαστεί από την απόσχιση του.  
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4.5 Επίπτωση στη διάρθρωση του ομίλου μετά την απόσχιση 
 
Η εισφορά των παρακάτω θυγατρικών και συγγενών εταιριών στην κατά 100% θυγατρική 
εταιρία Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. δεν επιφέρει ουσιαστική επίδραση στη διάρθρωση του Ομίλου. 
 
 

 
 

 
 
Η διάρθρωση του ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. μετά την 
απόσχιση του κλάδου είναι ως εξής: 
 

 
 
4.6 Συμβολή του αποσχισθέντος κλάδου στα αποτελέσματα του εκδότη 
 
Η εισφορά του κλάδου για την παραγωγή και εμπορία σωλήνων μεταφοράς φυσικού 
αερίου, πετρελαίου και νερού καθώς και παραγωγή και εμπορία κοίλων δοκών για τον 

Άμεση Έμμεση
WARSAW TUBULARS TRADING Sp. Z.o.o. 100%
CPW AMERICA CO* 100%
Ε.ΒΙ.ΚΕ. ΑΕ 100%

Άμεση Έμμεση
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ 21,75%

*Σημείωση: Η συμμετοχή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓEΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην CPW 
AMERICA CO. Είναι έμμεση καθότι η εν λόγω εταιρία ανήκει κατά 
100% στην WARSAW TUBULARS TRADING Sp. Z.o.o. 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ποσοστό 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ποσοστό 
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κατασκευαστικό τομέα, αποτελεί σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού 
της 31/12/2015, το 92,3% των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας 
(συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών) και του συνόλου του Ενεργητικού. Επίσης το 
96% των αποτελεσμάτων προ φόρων οφειλόταν στον αποσχισθέντα κλάδο. Ο κλάδος 
εμπορίας σωλήνων ύδρευσης και κατασκευών, που παραμένει, παρουσιάζει κύκλο 
εργασιών της τάξης των 7,3 εκ. ευρώ ετησίως. 
 
Τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία, στις ενοποιημένες καταστάσεις περιέχονται στο 
σύνολο τους και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου δεν θα επηρεαστούν καθόλου 
καθώς σε αυτά θα συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνονται τόσο τα αποτελέσματα του κλάδου 
εμπορίας σωλήνων ύδρευσης και κατασκευών καθώς και το μερίδιο από τα κέρδη (ή τις 
ζημίες) από την εταιρία ZAO TMK -CPW.  
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ E.BI.KE Α.Ε. 
 
5.1 Αντικείμενο δραστηριότητας – Σκοπός 
 
Η «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και 
Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία» ιδρύθηκε στις 9/10/2000. Σκοπός της 
Εταιρίας είναι η άσκηση κατασκευαστικών και κτηματικών επιχειρήσεων, η βιομηχανία και 
εμπορία μετάλλων εν γένει και συναφών ειδών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών, η 
πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω της συμμετοχής της σε άλλες επιχειρήσεις των ίδιων ή 
συναφών σκοπών και η συνεργασία με αυτές προς επίτευξη του σκοπού της καθώς και η 
ανάπτυξη οποιασδήποτε συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 
5.2 Μετοχική Σύνθεση – Διεύθυνση – Κοινά Διευθυντικά Στελέχη 
 
Η Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. 
 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2015 εκλέχθηκαν ως µέλη του νέου 
∆ιοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:  
 
1. Χαράλαμπος Μεταξόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος 
2. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλέξανδρου, Αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Κεφάλας του Αλέξανδρου, Μέλος 
4. Χρήστος Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος του Γεωργίου, Μέλος 
5. Θεόδωρος Βαλμάς του Λεωνίδα, Μέλος 
 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 
 
Στη συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., της 30ης Ιουνίου 
2015, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ανατέθηκε η εκπροσώπηση της 
εταιρίας στους κ.κ. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Κωνσταντίνο 
Κεφάλα, και Θεόδωρο Βαλμά. 
 
Στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας 
«Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και 
Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία» της 26ης Μαΐου 2016, δεν αποφασίσθηκε 
κάποια αλλαγή των ανωτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ούτε και 
κάποια αλλαγή στην εκπροσώπηση.  
 
Στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιουνίου 2016 των μετόχων της 
Ανωνύμου Εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Ανώνυμη 
Εταιρία», (όπως μετονομάσθηκε η Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές 
Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία στην Έκτακτη 
Γενική της Συνέλευση της 26ης Μαΐου 2016, εκλέχθηκαν ως μέλη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου οι κάτωθι: 
 
1. Κωνσταντίνος Μπακούρης του Γεωργίου, Πρόεδρος 
2. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος 
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3. Αδαμάντιος Βασιλάκης του Θεόδωρου, Μέλος 
4. Ιωάννης Σταυρόπουλος του Σταύρου, Μέλος 
5. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, Μέλος 
6. Ανδρέας Κυριαζής του Σωτηρίου, Μέλος 
 
Στη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Ανώνυμη Εταιρία», της 8ης Ιουνίου 2016, ανατέθηκε η 
εκπροσώπηση τη εταιρίας στους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπακούρη, Απόστολο Παπαβασιλείου, 
Ιωάννη Σταυρόπουλο, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Χαράλαμπο Παπανικολάου, Ιωάννη 
Δημήτριο Παπαδημητρίου, Θεοφάνη Αλεξόπουλο και Νικόλαο Σαρσέντη. 
 
 
 
5.3 Αλλαγές στο καταστατικό  
 
Κατόπιν της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «Ε.ΒΙ.ΚΕ 
Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές 
Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία» της 26ης Μαΐου 2016 επήλθαν οι κάτωθι τροποποιήσεις 
στα άρθρα 1, 3 και 5 του καταστατικού της: 
 
«Άρθρο 1. 
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ Ανώνυμη Εταιρία» και το  διακριτικό τίτλο «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.».  Για 
τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να 
εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία» 
 
 
 
«Άρθρο 3. 

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία σωλήνων παντός τύπου, υλικών 
παραγωγής σωλήνων και εξαρτημάτων αυτών και η κατασκευή και εκμετάλλευση δικτύων 
σωλήνων.  
Επίσης η εταιρία δύναται : 
Α. Να προβαίνει στην απόκτηση κινητών αξιών και να μετέχει σε Εταιρίες Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου και 
Β. Να μετέχει σε φορείς καθορισμού, διοίκησης και διαχείρισης Βιομηχανικών και 
Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ.) καθώς και σε επιχειρήσεις του αυτού σκοπού.» 
 
«Άρθρο 5. 
Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) και 
διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η 
κάθε μία: 
 
α) με την από 27 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό 
κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τον 
Ν.2842/2002 και η αξία της μετοχής στρογγυλοποιήθηκε στα 2,93 ευρώ και το μετοχικό 
κεφάλαιο συνεπεία τούτου μειώθηκε κατά 94,00 ευρώ και η διαφορά αυτή μετεφέρθη στο 
λογαριασμό «διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ», 
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β) Με την από 26 Μαΐου 2016 απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 78.247.701,00 ευρώ, με έκδοση 
26.705.700 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, κατόπιν της 
απορρόφησης του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της 
ανώνυμης εταιρίας «Σωληνουργεία Κορίνθου Ανώνυμη Εταιρία βιομηχανίας σωλήνων και 
εκμετάλλευσης ακινήτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και 
του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια 
τριακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ (78.306.301,00€) διαιρούμενο σε είκοσι έξι 
εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες (26.725.700) μετοχές, 
ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) εκάστης.» 
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5.4 Περιουσιακή διάρθρωση της E.BI.KE A.E. και χρηματοοικονομική κατάσταση πριν την 
εισφορά του κλάδου 
 
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας πριν την εισφορά του προαναφερθέντος κλάδου 
παραγωγής και εμπορίας σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού 
καθώς και παραγωγής και εμπορίας κοίλων δοκών για τον κατασκευαστικό τομέα, 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ισολογισμός (Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε επιχειρίσεις ου ενοποιούνται με καθαρή θέση
Επενδύσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση
Καθαρή θέση κλάδου (Συμμετοχή σε Ε.ΒΙ.ΚΕ. Α.Ε.)
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

- - -

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 179 528 581

-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 29.655 31.708 33.426

29.834 32.236 34.007
Σύνολο Ενεργητικού 29.834 32.236 34.007

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 58.600 58.600 58.600
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά 94 94 94
Κέρδη / (ζημίες) εις νέον (28.860) (26.458) (24.687)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 29.834 32.236 34.007

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

- - -
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια

- - -
Σύνολο υποχρεώσεων - - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 29.834 32.236 34.007
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Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτός Κέρδος 0 0 0
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης -2.728 -2.605 -2.829
Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -2.728 -2.605 -2.829
Χρηματοοικονομικά έσοδα 326 834 1.183
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα από μερίσματα
Κέρδη προ φόρων / (μετά από φόρους) -2.402 -1.771 -1.645
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -2.402 -1.771 -1.645
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5.5 Περιουσιακή διάρθρωση της Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. μετά την εισφορά του κλάδου 
 
Λογιστική Κατάσταση Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. 31/12/2015 πριν και μετά την εισφορά του κλάδου (κατά 
Δ.Π.Χ.Α.) 
 

 
 
 

Ισολογισμός (Ποσά σε Ευρώ)
Ε.ΒΙ.ΚΕ πριν την 

απορ. του κλάδου
Εισφερόμενος 

Κλάδος
Ε.ΒΙ.ΚΕ μετά την 

απορ. του κλάδου
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια - 183.509.534 183.509.534
Επενδύσεις σε επιχειρίσεις ου ενοποιούνται με καθαρή θέση - 629.485 629.485
Επενδύσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση - 1.073.950 1.073.950
Καθαρή θέση κλάδου (Συμμετοχή σε Ε.ΒΙ.ΚΕ. Α.Ε.) - -
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις - 4.709.150 4.709.150

- 189.922.119 189.922.119

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα - 66.547.689 66.547.689
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 179 47.790.979 47.791.158

- - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 29.655 3.075.112 3.104.767

29.834 117.413.780 117.443.614
Σύνολο Ενεργητικού 29.834 307.335.899 307.365.733

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο / καθαρή θέση εισφερόμενου κλάδου 58.600 78.247.701 78.306.301
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο - - -
Λοιπά αποθεματικά 94 18.986.281 18.986.375
Κέρδη / (ζημίες) εις νέον (28.860) 25.071.684 25.042.824
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 29.834 122.305.666 122.335.500

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια - 76.625.469 76.625.469
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 16.815.599 16.815.599
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία - 1.223.258 1.223.258
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - 137.753 137.753

- 94.802.079 94.802.079
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - 44.128.154 44.128.154
Δάνεια - 46.100.000 46.100.000

- 90.228.154 90.228.154
Σύνολο υποχρεώσεων - 185.030.233 185.030.233
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 29.834 307.335.899 307.365.733
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5.6 Μερισματική πολιτική της Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. 
 
Η εταιρία  Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. δεν προέβη στη διανομή μερίσματος την τελευταία τριετία. 
 
Εκτιμάται ότι η μερισματική πολιτική της εταιρίας δεν θα διαφέρει σε σχέση με αυτή που 
ασκείται μέχρι σήμερα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και εξαρτάται από τις ταμειακές 
και επενδυτικές της ανάγκες. 
 
5.7 Προοπτικές μετά την εισφορά του κλάδου 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. πριν της απορρόφηση του εισφερομένου κλάδου 
ήταν η άσκηση κατασκευαστικών και κτηματικών επιχειρήσεων, η βιομηχανία και εμπορία 
μετάλλων εν γένει και συναφών ειδών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών, η 
πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω της συμμετοχής της σε άλλες επιχειρήσεις των ίδιων ή 
συναφών σκοπών και η συνεργασία με αυτές προς επίτευξη του σκοπού της καθώς και η 
ανάπτυξη οποιασδήποτε συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 
 
Με την απορρόφηση του κλάδου έλασης, η εταιρία θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή 
και εμπορία σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου και λοιπών αερίων, στην 
παραγωγή και εμπορία κοίλων δοκών για τον κατασκευαστικό τομέα μέσω των 
εγκαταστάσεων παραγωγής που βρίσκονται στη Βιομηχανική περιοχή της Θίσβης στη 
Βοιωτία. Με την απορρόφηση του κλάδου, η εταιρία κληρονομεί και τα σημαντικά 
πλεονεκτήματα της εισφέρουσας εταιρίας που δεν είναι αλλά από τα συσσωρευμένη 
εμπειρία που διαθέτει η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο εξαγωγικός της προσανατολισμός 
καθώς και δυνατότητας της να συνδυάζει τη μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα με τη 
μεγάλη γκάμα προϊόντων της, στοιχεία σημαντικά που θα την καταστήσουν ανάμεσα στις 
κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, παγκοσμίως.  
 
5.8 Κύκλος εργασιών Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. για την περίοδο 2012 – 2015 
 
Κατά την τελευταία πενταετία η Ε.ΒΙ.ΚΕ. Α.Ε. ο κύκλος εργασιών ήταν μηδενικός.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Οικονομικές καταστάσεις της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και της Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. κατά την τελευταία τριετία: 
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