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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
 
 
Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος, πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της υπ´ αριθµ. 64/29.3.2001 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και αφορά στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων 
της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε της 30/5/2003 και της 19/12/2003, οι οποίες ενέκριναν την 
τροποποίηση του προορισµού των κεφαλαίων από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε Αρχική 
∆ηµόσια Εγγραφή (Α∆Ε) για την εισαγωγή της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο  Πληροφοριακό 
Σηµείωµα είναι: 
 
• Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης, Οικονοµικός ∆ιευθυντής – Μέλος ∆.Σ της Εταιρείας, Ηρώδου 

Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 80 94 162 
 
• Ο κ. James Douglas McTurk, Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών και Πληροφορικής της 

Εταιρείας, Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 80 94 167 
 
προς τους οποίους οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες επενδυτές µπορούν να 
απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του 
περιεχοµένου του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και µαζί µε τους συντάκτες του 
βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 
 
1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα, είναι 

πλήρη, αληθή και ακριβή 
2. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα η απόκρυψη ή 

παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος 
των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα 

3. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν 
δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην 
οικονοµική της κατάσταση 
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε 

(ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17/5/2001) 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε της 17/5/2001 
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών µέσω 
Αρχικής ∆ηµόσιας Εγγραφής στο πλαίσιο της εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Η δηµόσια εγγραφή πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα 10 - 13/7/2001. Η τιµή διάθεσης 
(strike price) των νέων µετοχών ορίστηκε σε € 10,30 ανά µετοχή. Συνολικά εκδόθηκαν  
5.275.380 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές οι οποίες µαζί µε τις 105.507.600 υφιστάµενες 
εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης 6/8/2001). Η 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο στη 
συνεδρίασή του της 27/7/2001. 
 
Το καθαρό προϊόν της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε µε Αρχική 
∆ηµόσια Εγγραφή ανήλθε σε € 49.787.765 που αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Έσοδα έκδοσης νέων µετοχών     € 54.336.023 
 
Μείον: 
Προµήθειες Αναδόχων &  λοιπές δαπάνες εισαγωγής στο Χ.Α €   4.548.258 
 
Καθαρά Έσοδα Εταιρείας     € 49.787.765 
 
 
Το παραπάνω ποσό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο της 
έκδοσης (σελ. 71-3), προβλεπόταν να διατεθεί ως εξής:     
 

• Ποσό € 6.485.693 για την εγκατάσταση ενός Συστήµατος Κατανεµηµένου 
Ελέγχου (Distributed Control System) το οποίο, µέσω της αξιοποίησης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών προηγµένης τεχνολογίας, θα συµβάλει στην πλήρη αυτοµατοποίηση της 
παραγωγικής διαδικασίας, στην αναβάθµιση και σταθεροποίηση της ποιότητας των 
προϊόντων, στην περαιτέρω ευελιξία της παραγωγής και στη βελτίωση των 
διαγνωστικών λειτουργιών του διϋλιστηρίου. 

 
 H προϋπολογιζόµενη δαπάνη της συγκεκριµένης επένδυσης αφορούσε σε ποσό € 
 17.035.000 από το οποίο ποσό € 10.550.000 είχε ήδη καλυφθεί µε ίδια κεφάλαια της 
 Εταιρείας. 
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• Ποσό € 9.449.743 για την αναβάθµιση του συγκροτήµατος λιπαντικών που 
αποσκοπεί στην προσθήκη του Brightstock, ενός προηγµένου τύπου λιπαντικού 
υψηλής προστιθέµενης αξίας, στις παραγωγικές δυνατότητες του διϋλιστηρίου.  

 
 H προϋπολογιζόµενη δαπάνη της συγκεκριµένης επένδυσης αφορά σε ποσό € 
29.543.653 από το οποίο ποσό € 20.093.910 προβλεπόταν ότι θα καλυφθεί µε ίδια 
κεφάλαια της Εταιρείας. 

 
• Ποσό € 4.795.305 για την εγκατάσταση Συστήµατος Αυτόµατης Ρύθµισης 

Παραγωγικών ∆ιεργασιών (Advanced Process Control System) το οποίο θα 
συµβάλει στην αύξηση του βαθµού αξιοποίησης των επιµέρους παραγωγικών µονάδων 
του διϋλιστηρίου, στη µεγιστοποίηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας και στην αριστοποίηση του λειτουργικού κόστους. Επισηµαίνεται 
ότι το έργο αυτό είναι φυσική συνέχεια της επένδυσης της εγκατάστασης του 
Συστήµατος Κατανεµηµένου Ελέγχου (DCS).  

 
 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της συγκεκριµένης επένδυσης αφορά σε ποσό € 
 8.833.456 από το οποίο ποσό € 4.038.151 προβλεπόταν ότι θα καλυφθεί µε ίδια 
κεφάλαια της Εταιρείας. 

 
• Ποσό € 9.810.712 για την κατασκευή νέου σταθµού φόρτωσης στην περιοχή της 

Καβάλας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του µεριδίου αγοράς της Εταιρείας στη Βόρεια 
Ελλάδα και στην απόκτηση καλύτερης πρόσβασης στις αγορές των χωρών των 
Βαλκανίων. 

 
 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της συγκεκριµένης επένδυσης αφορά σε ποσό € 
 11.738.811 από το οποίο ποσό € 1.928.099 προβλεπόταν ότι θα καλυφθεί µε ίδια 
κεφάλαια της Εταιρείας. 

 
• Ποσό € 12.560.528 για την κατασκευή νέου σταθµού φόρτωσης στην περιοχή του 

διϋλιστηρίου προκειµένου να διευκολύνεται η παραλαβή των προϊόντων από τους 
πελάτες της Εταιρείας απευθείας από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
και όχι µέσω σταθµών φόρτωσης στην περιοχή της Αττικής. Απώτερος στόχος της 
επένδυσης αυτής είναι η βελτιστοποίηση του συστήµατος διανοµής και η αύξηση του 
µεριδίου αγοράς της Εταιρείας στις περιοχές της Πελοποννήσου και της ∆υτικής 
Στερεάς.  

 
 Το σύνολο της δαπάνης αυτής της επένδυσης θα καλυφθεί από τα κεφάλαια της 
 Αρχικής ∆ηµόσιας Εγγραφής. 

 
• Ποσό € 6.057.227 για την εγκατάσταση της νέας µονάδας ανάκτησης θείου που 

αποσκοπεί στην αύξηση της  αποδοτικότητας των παραγωγικών µονάδων του 
διϋλιστηρίου και στην περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος.      
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 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της συγκεκριµένης επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των € 
 6.515.040 από το οποίο ποσό € 457.813 προβλεπόταν ότι θα καλυφθεί µε ίδια 
κεφάλαια της Εταιρείας. 

 
Η χρονική κατανοµή της διάθεσης των κεφαλαίων της Αρχικής ∆ηµόσιας Εγγραφής που 
προορίζονταν για επενδύσεις εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα ο οποίος περιέχεται στο 
εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο (σελ. 73). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ποσά σε €) 
 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1/7/2001– 
31/12/2001 

1/1/2002– 
30/6/2002 

1/7/2002 – 
31/12/2002 

ΣΥΝΟΛΟ 2002 ΣΥΝΟΛΟ 
2001 – 2002 

  (1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) = (1)+(4) 

1 Εγκατάσταση Distributed 

Control System 
5.693.323 792.370 0 792.370 6.485.693 

2 Αναβάθµιση µονάδας 

Λιπαντικών 
836.390 1.760.822 6.852.531 8.613.353 9.449.743 

3 Εγκατάσταση 

Συστήµατος Advanced 

Process Control 

959.648 1.619.956 2.215.701 3.835.657 4.795.305 

4 Εγκατάσταση σταθµού 

φόρτωσης στην Καβάλα 
1.614.087 2.030.814 6.165.811 8.196.625 9.810.712 

5 Κατασκευή σταθµού 

φόρτωσης ∆ιυλιστηρίου 
1.907.557 2.300.807 8.352.164 10.652.971 12.560.528 

6 Εγκατάσταση νέας 

µονάδας ανάκτησης 

θείου 

1.291.269 1.790.169 2.975.789 4.765.958 6.057.227 

 ΣΥΝΟΛΟ 12.302.274 10.294.938 26.561.996 36.856.934 49.159.208 

 
 
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο, το υπερβάλλον ποσό (ήτοι η 
διαφορά µεταξύ των καθαρών εσόδων της έκδοσης - ανήλθαν σε € 49.787.765 - και των 
προοριζόµενων για επενδύσεις κεφαλαίων – ανέρχονται σε € 49.159.208) το οποίο 
διαµορφώθηκε σε € 628.557 διατέθηκε για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας 
και ειδικότερα για τη µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.  
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/5/2003) 
 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30/5/2003 ενέκρινε την 
τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων µε δηµόσια εγγραφή κεφαλαίων για το ποσό των € 
11.772.868 καθώς επίσης και την παράταση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού 
προγράµµατος κατά ένα έτος (διάστηµα 1.1.2003 – 31.12.2003). Επισηµαίνεται ότι η 
προαναφερθείσα τροποποίηση της χρήσης των κεφαλαίων είχε αποφασιστεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 28.3.2003 
 
Η τροποποίηση του προορισµού των κεφαλαίων κατέστη ουσιαστικά επιτακτική για τους 
ακόλουθους λόγους: 
 
1. Αργοπορία στη λήψη των αδειοδοτήσεων που σχετίζονται µε το έργο της εγκατάστασης 

του νέου σταθµού φόρτωσης στην περιοχή της Καβάλας (Α/Α κατηγορίας επένδυσης: 4) 
καθώς και µε το έργο της κατασκευής του νέου σταθµού φόρτωσης στο χώρο του 
διϋλιστηρίου (Α/Α κατηγορίας επένδυσης: 5). 

 
Για τα εν λόγω έργα, συνεκτιµώντας και το βαθµό απορροφητικότητας των κονδυλίων, 
αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για το µεν 
πρώτο (σταθµός φόρτωσης στην Καβάλα) η παράταση του χρόνου υλοποίησης κατά ένα 
έτος και η µεταφορά ποσού € 5.083.401 σε άλλη κατηγορία επένδυσης (βλέπε 3 
παρακάτω) για δε το δεύτερο (σταθµός φόρτωσης στο διϋλιστήριο) η παράταση του χρόνου 
υλοποίησης µέχρι την 31/12/2003 (αντί της 31/12/2002 που είχε οριστεί αρχικά). 

 
2. Αλλαγή στο σχεδιασµό των επενδύσεων που σχετίζονται µε το έργο της αναβάθµισης 

της µονάδος λιπαντικών (Α/Α κατηγορίας επένδυσης: 2) και το έργο της εγκατάστασης 
Συστήµατος Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγικών ∆ιεργασιών (Advanced Process Control 
System, A/Α κατηγορίας επένδυσης  3). 

 
Για τα εν λόγω έργα, τα οποία είχαν ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραµµα της περιόδου 
2000 – 2002 της Εταιρείας, αποφασίστηκε αφενός ο περιορισµός της δαπάνης µε τη 
µεταφορά ποσού € 4.331.586 από το έργο των λιπαντικών και ποσού € 2.357.881 από το 
έργο του APC σε άλλη κατηγορία επένδυσης (βλέπε 3 παρακάτω), και αφετέρου η χρονική 
παράταση του χρόνου υλοποίησής τους κατά ένα έτος. Η επανεξέταση των επενδύσεων 
των λιπαντικών και του APC θεωρήθηκε επιβεβληµένη λόγω της προτεραιότητας που 
αποδίδεται στην υλοποίηση  του νέου επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας της 
περιόδου 2003 – 2005. 

 
3. Έναρξη υλοποίησης του τριετούς επενδυτικού προγράµµατος 2003 – 2005 που 

σχετίζεται µε τα νέα “καθαρά” καύσιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης που θα ισχύουν από το 2005. Η συγκεκριµένη επένδυση περιλαµβάνει την 
εγκατάσταση µιας µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker Unit) σε συνδυασµό µε µία  
µονάδα αποθείωσης ντήζελ υψηλής πίεσης καθώς και άλλες βοηθητικές µονάδες και 
βελτιώσεις στις υπάρχουσες συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης περίπου € 350 εκατ.  

 
Επισηµαίνεται ότι υφίστανται πολλαπλά οφέλη για την Εταιρεία από την ολοκλήρωση του 
συγκεκριµένου έργου (διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος λόγω της δυνατότητας 
παραγωγής “καθαρών” καυσίµων, αύξηση παραγωγικής δυναµικότητας κατά 700.000 ΜΤ, 
µεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή είτε diesel είτε βενζινών αναλόγως της εποχιακής 
ζήτησης, βελτίωση περιβαλλοντικών όρων διϋλιστηρίου λόγω µείωσης εκποµπών αερίων 
ρύπων). Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα οφέλη η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων ενέκρινε τη διάθεση του ποσού € 11.772.868 στο έργο του Hydrocracker µέσω της 
µεταφοράς ποσού € 4.331.586 από το έργο των λιπαντικών, ποσού € 2.357.881 από το 
έργο του APC και ποσού € 5.083.401 από το έργο του σταθµού φόρτωσης στην Καβάλα. 

 
∆εν υπάρχουν επιπτώσεις για την Εταιρεία εξαιτίας της µεταφοράς κονδυλίων από τις 
υπ´ αριθµ. 2, 3 και 4 κατηγορίες επενδύσεων καθόσον αυτές θα ολοκληρωθούν µε ίδια 
και ξένα κεφάλαια σε µεταγενέστερο χρόνο. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο προορισµός των αντληθέντων κεφαλαίων όπως 
διαµορφώθηκε µετά τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
30/5/2003 της Εταιρείας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/5/2003 (ποσά σε €) 

  

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

(ΕΝ. ∆ΕΛΤΙΟ) 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ 30.5.2003) 

  1/7/2001 – 
31/12/2002 

1/7/2001– 
31/12/2001 

1/1/2002– 
30/6/2002 

1/7/2002 – 
31/12/2002 

1/1/2003 – 
31/12/2003 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΤΡΟΠ/ΝΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 

1 Εγκατάσταση Distributed 

Control System 
6.485.693 3.059.156 3.426.537 0 0 6.485.693 0 

2 Αναβάθµιση µονάδας 

Λιπαντικών 
9.449.743 196.513 1.598.390 2.823.254 500.000 5.118.157 - 4.331.586 

3 Εγκατάσταση Συστήµατος 

Advanced Process Control 
4.795.305 19.490 49.560 368.374 2.000.000 2.437.424 - 2.357.881 

4 Εγκατάσταση σταθµού 

φόρτωσης στην Καβάλα 
9.810.712 719.446 777.645 230.220 3.000.000 4.727.311 - 5.083.401 

5 Κατασκευή σταθµού 

φόρτωσης ∆ιυλιστηρίου 
12.560.528 336.872 754.243 2.692.990 8.776.423 12.560.528 0 

6 Εγκατάσταση νέας 

µονάδας ανάκτησης θείου 
6.057.227 624.186 911.860 4.521.181 0 6.057.227 0 

7 Μονάδα 

Υδρογονοπυρόλυσης 
 0 0 0 11.772.868 11.772.868 11.772.868 

 ΣΥΝΟΛΟ 49.159.208 4.955.663 7.518.235 10.636.019 26.049.291 49.159.208 0 
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ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19/12/2003) 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία συνήλθε στις 19/12/2003 

ενέκρινε την πρόσθετη τροποποίηση του πίνακα προορισµού των αντληθέντων µε Αρχική 

∆ηµόσια Εγγραφή κεφαλαίων. Η εν λόγω τροποποίηση είχε αποφασιστεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 12.11.2003.  

 

Η συγκεκριµένη τροποποίηση αφορούσε στη διάθεση πρόσθετων κονδυλίων ύψους € 

4.075.840 στο έργο της µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker) (Α/Α κατηγορίας 

επένδυσης: 7) µέσω της µεταφοράς ποσού € 1.336.666 από το έργο του Συστήµατος 

Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγικών ∆ιεργασιών (Α/Α κατηγορίας επένδυσης: 3) και ποσού  € 

2.739.174 από το έργο του σταθµού φόρτωσης στην Καβάλα (Α/Α κατηγορίας επένδυσης: 4). 

 

∆ιευκρινίζεται ότι το ποσό των € 4.075.840 αφορούσε στο µεγαλύτερο µέρος του 

εναποµείναντος υπολοίπου εκ € 5.645.435 προς υλοποίηση κατά το τελευταίο τρίµηνο του 

έτους 2003 (βλέπε «Πίνακα ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων µέχρι 30/9/2003» 

Παραρτήµατος του παρόντος). Ειδικότερα, κρίθηκε ότι κατά το εναποµείναν χρονικό διάστηµα 

1.10.2003 – 31.12.2003 δεν θα ήταν δυνατή η διάθεση του συνόλου του ποσού των € 

4.075.840 στα συγκεκριµένα έργα όπως είχε αρχικά προβλεφθεί και, εξαιτίας αυτού, 

αποφασίστηκε αντί νέας παράτασης του χρονοδιαγράµµατος να διατεθεί το εν λόγω ποσό σε 

άλλο έργο άµεσης προτεραιότητας για την εκπλήρωση των εταιρικών στόχων.  

 

Αναλυτικότερα, η νέα τροποποίηση του προορισµού των αντληθέντων κεφαλαίων κρίθηκε 

εύλογη για τους κάτωθι λόγους: 

1. Χαµηλός ρυθµός απορροφητικότητας κονδυλίων, και κατά τη διάρκεια του 2003, τόσο του 

έργου της εγκατάστασης Συστήµατος Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγικών ∆ιεργασιών 

(Advanced Process Control System) όσο και αυτού της εγκατάστασης του νέου σταθµού 

φόρτωσης στην Καβάλα. 

2. Υψηλός ρυθµός απορροφητικότητας κονδυλίων καθώς και  πολλαπλάσιες, σε σχέση µε το 

εναποµείναν υπόλοιπο από τα έσοδα της Αρχικής ∆ηµόσιας Εγγραφής, ανάγκες κεφαλαίων 

της επένδυσης του έργου της µονάδας της Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker) τόσο κατά 

το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2003 όσο και καθόλη τη διάρκεια µέχρι την ολοκλήρωση της 

επένδυσης που τοποθετείται χρονικά περί τις αρχές του 2005. 

3. Πρωταρχική σπουδαιότητα της επένδυσης της µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης για την 

εκπλήρωση των εταιρικών στόχων (βλέπε κεφάλαιο “Αναµενόµενα Οφέλη Επένδυσης 

Hydrocracker” σελ. 12). 

Σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 

19/12/2003 περί της νέας τροποποίησης χρήσης κεφαλαίων ο σχετικός πίνακας διαµορφώθηκε 

ως ακολούθως: 
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ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19/12/2003  (ποσά σε €) 

  

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

(ΕΝ. ∆ΕΛΤΙΟ) 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ  Ε.Γ.Σ ΤΗΣ 19.12.2003) 

  1/7/2001 – 
31/12/2002 

1/7/2001– 
31/12/2001 

1/1/2002– 
30/6/2002 

1/7/2002 – 
31/12/2002 

1/1/2003 – 
31/12/2003 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΜΕΧΡΙ 

30.9.2003 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

1.10.2003 – 
31.12.2003 

 

1 Εγκατάσταση Distributed 

Control System 
6.485.693 3.059.156 3.426.537      0 0 6.485.693 6.485.693 0

2 Αναβάθµιση µονάδας 

Λιπαντικών 
9.449.743 196.513       1.598.390 2.823.254 500.000 5.118.157 5.118.157 0

3 Εγκατάσταση Συστήµατος 

Advanced Process Control 
4.795.305 19.490       49.560 368.374 663.334 1.100.758 1.100.758 0

4 Εγκατάσταση σταθµού 

φόρτωσης στην Καβάλα 
9.810.712 719.446       777.645 230.220 260.826 1.988.137 1.988.137 0

5 Κατασκευή σταθµού 

φόρτωσης ∆ιυλιστηρίου 
12.560.528 336.872       754.243 2.692.990 8.776.423 12.560.528 10.990.933 1.569.595

6 Εγκατάσταση νέας µονάδας 

ανάκτησης θείου 
6.057.227 624.186       911.860 4.521.181 0 6.057.227 6.057.227 0

7 Μονάδα 

Υδρογονοπυρόλυσης 
 0     0 0 15.848.708 15.848.708 11.772.868 4.075.840

 ΣΥΝΟΛΟ       49.159.208 4.955.663 7.518.235 10.636.019 26.049.291 49.159.208 43.513.773 5.645.435

 10



 

 

 
Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η διαφοροποίηση των κονδυλίων µεταξύ του αρχικού, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο, και του οριστικού, σύµφωνα 
µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19/12/2003 της Εταιρείας, 
προορισµού των αντληθέντων κεφαλαίων µέσω δηµόσιας εγγραφής. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε €) 
 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
(ΕΝ. ∆ΕΛΤΙΟ) 

ΤΡΟΠΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
(Γ.Σ.30/5/03) 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

(Ε.Γ.Σ 19/12/03) 

  
1/7/2001– 

31/12/2002 
1/7/2001– 

31/12/2003 
1/7/2001– 

31/12/2003 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΑΡΧΙΚΟΥ- 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
(σε €) 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΑΡΧΙΚΟΥ – 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
(σε %) (*) 

1 Εγκατάσταση DCS 6.485.693 6.485.693 6.485.693 0  

2 Αναβάθµιση µονάδας 

Λιπαντικών 
9.449.743 5.118.157 5.118.157 - 4.331.586 - 8,70 % 

3 Εγκατάσταση APC 4.795.305 2.437.424 1.100.758 - 3.694.547 - 7,42 % 

4 Σταθµός φόρτωσης 

στην Καβάλα 
9.810.712 4.727.311 1.988.137 - 7.822.575 - 15,71 % 

5 Σταθµού φόρτωσης 

∆ιυλιστηρίου 
12.560.528 12.560.528 12.560.528 0  

6 Νέα µονάδα 

ανάκτησης θείου 
6.057.227 6.057.227 6.057.227 0  

7 Μονάδα Hydrocracker  11.772.868 15.848.708 15.848.708 31,83 % 

 ΣΥΝΟΛΟ 49.159.208 49.159.208 49.159.208 0 0 

  
(*) Τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί σε σχέση µε το συνολικό ποσό του καθαρού προϊόντος της 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε Αρχική ∆ηµόσια Εγγραφή (ήτοι € 49.787.765) 

 
∆εν υπάρχουν επιπτώσεις για την Εταιρεία εξαιτίας της µεταφοράς κονδυλίων από τις 
υπ´ αριθµ. 2, 3 και 4 κατηγορίες επενδύσεων καθόσον αυτές θα ολοκληρωθούν µε ίδια 
και ξένα κεφάλαια σε µεταγενέστερο χρόνο. 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΗΣ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Υ∆ΡΟΓΟΝΟΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (HYDROCRACKING UNIT) 

 
Η εν λόγω επένδυση εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραµµα της περιόδου 2003 – 2005 της 
Εταιρείας και για το λόγο αυτό δεν είχε συµπεριληφθεί στο ενηµερωτικό δελτίο για την εισαγωγή 
της MOTOR OIL στο Χ.Α.. 
 
Το έργο αυτό  προβλέπει την εγκατάσταση µιάς Μονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Ηydrocracker) 
σε συνδυασµό µε µία Μονάδα Αποθείωσης Ντήζελ Υψηλής Πίεσης, άλλες απαραίτητες 
βοηθητικές µονάδες, και βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες. 
 
Τα αναµενόµενα οφέλη από την υλοποίηση της επένδυσης είναι τα ακόλουθα: 
 
• ∆υνατότητα παραγωγής “καθαρών” καυσίµων χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο σύµφωνα µε 

τις νέες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ισχύουν από το 2005. 
 
• Αύξηση της παραγωγής Μεσαίων Αποσταγµάτων κατά περίπου 700.000 Μετρικούς Τόννους 

στα οποία η Ελλάδα και  η Ευρώπη γενικότερα παρουσιάζουν έλλειψη 
 
• ∆υνατότητα µεγαλύτερης ευελιξίας στην παραγωγή είτε Ντήζελ, είτε Βενζινών ανάλογα µε την 

εποχιακή ζήτηση 
 

• Βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του ∆ιυλιστηρίου δεδοµένου ότι αναµένεται να 
µειωθούν σηµαντικά οι εκποµπές Αερίων Ρύπων (κυρίως οξειδίων του Θείου και του Αζώτου) 
από τη Μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης (Fuel Catalytic Cracking).  

 
Οι εταιρικοί στόχοι στην εκπλήρωση των οποίων η Εταιρεία προσβλέπει µέσω της υλοποίησης 
της επένδυσης της Μονάδας Υδρογονοπυρόλυσης είναι οι εξής: 
 
 Μεγιστοποίηση του Περιθωρίου ∆ιύλισης (Refining Margin) µέσω της δυνατότητας 
παραγωγής προϊόντων που πληρούν τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές 

 
 Έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος καθόσον θα περιοριστούν σηµαντικά οι 
εκποµπές Αερίων Ρύπων. 

 
Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την παραπάνω επένδυση αφορά σε € 350 
εκατοµµύρια περίπου. Σύµφωνα µε τον πίνακα της σελίδας 11 του παρόντος Πληροφοριακού 
Σηµειώµατος, µετά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 30/5/2003 και της 
19/12/2003, συνολικά ποσό € 15.848.708 που προέρχεται από τα έσοδα της Αρχικής ∆ηµόσιας 
Εγγραφής θα διατεθεί για την επένδυση της µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης. Το ποσό αυτό 
αποτελεί µικρό µέρος της συνολικής δαπάνης το υπόλοιπο της οποίας θα καλυφθεί µε ίδια και 

ξένα κεφάλαια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
∆ηµοσιευµένος Πίνακας Προορισµού Κεφαλαίων µε στοιχεία 30.9.2003 
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