
 
 

 
 

 
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009 

 
 

Τροποποίηση Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 
 
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, κατόπιν της από 25 Ιουνίου 2009 Απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.9 του Κανονισμού του ΧΑ, 
ανακοινώνει την προτεινόμενη, προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
29ης Ιουνίου 2009, τροποποίηση της χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 24 Μαρτίου 2009 Απόφασής 
του και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.9 του Κανονισμού Χ.Α., τροποποίησε το 
χρονοδιάγραμμα διάθεσης και χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν σε μετρητά από 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.07.2007 και τα οποία είχαν ανέλθει στο καθαρό 
ποσό των 300.572 χιλ. € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών έκδοσης 13.908 χιλ. €). 
Περαιτέρω, η ανωτέρω αποφασισθείσα από το Δ.Σ. της Εταιρείας τροποποίηση του 
Χρονοδιαγράμματος και της Χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της εταιρείας, 
εγκρίθηκε από την  Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής της 2ας Απριλίου 2009.  
 
Στο ως ανωτέρω διαμορφωθέν (μετά την τροποποίησή του) Χρονοδιάγραμμα Διάθεσης 
και Χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων  προβλέφθηκε να διατεθεί από το αδιάθετο 
υπόλοιπο, ποσό 20 εκ. €  για την εξαγορά εταιρειών ΑΠΕ, για τους εκεί αναφερόμενους 
λόγους.  
 
Ήδη με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η τροποποίηση της χρήσεως και μόνον του 
ανωτέρω κονδυλίου των 20 εκ. €,  χωρίς να τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα 
διαθέσεως.  
 
Ειδικότερα προτείνεται όπως το ανωτέρω ποσό των 20 εκ. €  διατεθεί  και για την 
απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες ΑΠΕ ή / και απόκτηση αδειών όχι μόνο απευθείας 
από την εταιρεία μας αλλά και μέσω των θυγατρικών εταιρειών αυτής. Δηλαδή όπως το 
ποσό αυτό διατεθεί στις θυγατρικές της εταιρείας μας (κατ’ εξοχήν ως αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου αυτών) και μετά ταύτα διατεθεί από τις θυγατρικές μας για την απόκτηση 
συμμετοχών σε εταιρείες ΑΠΕ ή/και την απόκτηση αδειών. 
 
Η ανωτέρω τροποποίηση προτείνεται ούτως ώστε να είναι δυνατή η σε κάθε περίπτωση 
ορθολογικότερη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας μας. Και τούτο διότι 
σε κάποιες εκ των περιπτώσεων είναι προτιμότερη η δραστηριοποίηση για έργα ΑΠΕ σε 
τρίτες χώρες να υλοποιείται μέσω θυγατρικών μας που επίσης εδρεύουν εκτός Ελλάδος. 
Επίσης σε κάποιες εκ των περιπτώσεων θυγατρικές μας έχουν επαρκή κεφάλαια για την 
χρηματοδότηση μέρους των επιδιωκόμενων επενδύσεων με την αύξηση δε του 
κεφαλαίου τους θα οδηγούμεθα σε ορθολογικότερη διαχείριση των διαθεσίμων μας.  



  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2009 τον παρακάτω αναμορφωμένο Πίνακα Διάθεσης  
 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 

2007 2008 2009 2010 2011 
Σύνολο % επί 

συνόλου 

σε χιλ € 
Σύνολο επενδύσ. σε αιολικά πάρκα 4.084 10.494 48.200 99.472 15.200 177.450 59,0% 
Σύνολο επενδύσ. σε υδροηλ/κούς 
σταθμούς 2.661 2.853 1.300 6.700 6.700 20.214 6,7% 
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί   1.500 4.000 6.000 11.500 3,8% 
Hλεκτροπαραγωγή από βιομάζα   0 5.000 10.000 15.000 5,0% 
Αιολικά πάρκα στο εξωτερικό  2.500 5.000 15.000 20.000 42.500 14,1% 
Εξαγορές εταιρειών - αδειών ΑΠΕ 
απευθείας από την εταιρεία ή / και 
μέσω θυγατρικών της - Αύξηση  
μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών της 
για την εξαγορά εταιρειών – αδειών 
ΑΠΕ   6.000 7.000 7.000 20.000 6,7% 

Σύνολο επενδύσεων από αντληθέντα 
κεφάλαια 6.745 15.847 62.000 137.172 64.900 286.664 95,4% 
Δαπάνες έκδοσης 13.380 528    13.908 4,6% 
Σύνολο 20.125 16.375 62.000 137.172 64.900 300.572 100,0% 

 

στον οποίο υπογραμμίζεται η προτεινόμενη τροποποίηση. 

Παρατίθεται και ο ισχύων σήμερα – μετά την από 2/4/09 τροποποίηση - πίνακας ως 
σημείο αναφοράς 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 2007 2008 2009 2010 2011 

Σύνολο % επί 
συνόλου 

σε χιλ € 
Σύνολο επενδύσ. σε αιολικά πάρκα 4.084 10.494 48.200 99.472 15.200 177.450 59,0% 
Σύνολο επενδύσ. σε υδροηλ/κούς 
σταθμούς 2.661 2.853 1.300 6.700 6.700 20.214 6,7% 
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί   1.500 4.000 6.000 11.500 3,8% 
Hλεκτροπαραγωγή από βιομάζα   0 5.000 10.000 15.000 5,0% 
Αιολικά πάρκα στο εξωτερικό  2.500 5.000 15.000 20.000 42.500 14,1% 
Εξαγορές εταιρειών - αδειών ΑΠΕ   6.000 7.000 7.000 20.000 6,7% 

Σύνολο επενδύσεων από αντληθέντα 
κεφάλαια 6.745 15.847 62.000 137.172 64.900 286.664 95,4% 
Δαπάνες έκδοσης 13.380 528    13.908 4,6% 
Σύνολο 20.125 16.375 62.000 137.172 64.900 300.572 100,0% 

 

Από τους παραπάνω Πίνακες συνάγεται ότι η προτεινόμενη σήμερα τροποποίηση του 
συγκεκριμένου κονδυλίου Χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων δεν επιφέρει ουσιαστική 
μεταβολή στη επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας.  


