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30 Ιουλίου 2004 

 

 

Προς το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.  

Λεωφ. Μεσογείων 85 

115 26 Αθήνα 

 

 

Κύριοι, 

 

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τους όρους της προτεινόµενης Συγχώνευσης, µε 

Απορρόφηση της «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E.» από την«ΕΡΜΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E.» µε ηµεροµηνία 31η Μαρτίου 2004, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 

των άρθρων 68 παρ.2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και την Απόφαση 94 / 

13.2.2003 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

 

1.0 Εισαγωγή 
 

1.1 Σε εκτέλεση της από 5 Μαρτίου 2004 εντολής που µας δόθηκε µε την απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 
προβήκαµε στις παρακάτω ενέργειες: 
 
α) ελέγξαµε το από 23 Ιουλίου 2004 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε 

απορρόφηση της ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. (εφεξής «ΓΕΚ» ή η 
«Απορροφώµενη») από την ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (εφεξής 
«ΕΡΜΗΣ» ή η «Απορροφούσα») και από κοινού αναφερόµενες και ως 
«Εταιρίες»,  

 
β)  διενεργήσαµε ανεξάρτητη συγκριτική αποτίµηση των Εταιριών, µε 

ηµεροµηνία αποτίµησης την 31η  Μαρτίου 2004, ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
Μετασχηµατισµού,  

 
γ) διατυπώνουµε µε την παρούσα έκθεσή µας, τη γνώµη µας για το δίκαιο 

και λογικό (Fairness Opinion) της προτεινόµενης από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια 
των Εταιριών σχέσης ανταλλαγής των µετοχών, όπως αυτή περιγράφεται στο 
από 23 Ιουλίου 2004 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. 
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1.0 Εισαγωγή (συνεχίζεται) 

 
1.2  Στα πλαίσια της εντολής που µας δόθηκε, και της εργασίας αποτίµησης των δύο 

Εταιριών που πραγµατοποιήσαµε, εξετάσαµε τα συγκριτικά οικονοµικά τους µεγέθη 
και αξιολογήσαµε µεταξύ άλλων και τα εξής: 

α. τους όρους της προτεινόµενης συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΓΕΚ από την 

ΕΡΜΗΣ, 

β. το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις µακροοικονοµικές συνθήκες των κλάδων 

στους οποίους δραστηριοποιούνται οι Εταιρίες, 

γ. τους κυριότερους παράγοντες και τις σχετικές τάσεις που επηρέασαν τα ιστορικά 

οικονοµικά τους στοιχεία και µεγέθη, 

δ. την οικονοµική θέση της κάθε Εταιρίας κατά την 31η Μαρτίου 2004, ήτοι την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, 

ε. στοιχεία από δηµοσιευµένες και άλλες πηγές, καθώς και πληροφορίες που µας 

δόθηκαν από τις ∆ιοικήσεις των Εταιριών, 

στ. στοιχεία που προέκυψαν από συζητήσεις που είχαµε µε στελέχη των ∆ιοικήσεων 

των Εταιριών σχετικά µε τη θέση και τις προοπτικές της κάθε Εταιρίας, καθώς 

και τις προοπτικές των κυριότερων θυγατρικών και συµµετοχών τους, στους 

αντίστοιχους κλάδους που δραστηριοποιούνται, 

ζ. τους οικονοµικούς όρους συγκρίσιµων πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων 

εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων, στα 

πλαίσια της αποτίµησης της ΕΡΜΗΣ, 

η. λοιπές πληροφορίες, µελέτες και αναλύσεις, καθώς και χρηµατοοικονοµικούς και 

χρηµατιστηριακούς δείκτες που θεωρήσαµε συναφείς και κατάλληλους για τους 

σκοπούς της διαµόρφωσης της γνώµης µας, 

θ. την χρηµατιστηριακή πορεία και κεφαλαιοποίηση των Εταιριών στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών κατά τους τελευταίους µήνες. 
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2.0 Μεθοδολογία Αποτίµησης – Εύρος Σχέσης Αξιών 
 

2.1 Για τον προσδιορισµό της σχέσης αξιών των Εταιριών, διενεργήσαµε αποτίµηση της 
αξίας των συγχωνευόµενων Εταιριών, ήτοι της Απορροφούσας ΕΡΜΗΣ και της 
Απορροφώµενης ΓΕΚ. 

 
2.2 Η αποτίµηση αυτή έγινε σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές και µεθόδους που 

ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό αποτέλεσµα εξήχθηκε, αφού λήφθηκε υπόψη ο 
βαθµός καταλληλότητας της κάθε µεθόδου. Κατά την άποψή µας τόσο οι µέθοδοι που 
υιοθετήθηκαν, όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε µία από αυτές, είναι οι 
ενδεδειγµένες και κατάλληλες για την συγκεκριµένη περίπτωση.  

 
2.3 Η παρούσα έκθεση της γνώµης µας για το δίκαιο και λογικό της προτεινόµενης 

σχέσης αξιών, βασίστηκε στα προαναφερθέντα στοιχεία, καθώς και σε πληροφορίες 
και στοιχεία που µας δόθηκαν από τις ∆ιοικήσεις των υπό συγχώνευση Εταιριών, οι 
οποίες µας διαβεβαίωσαν ότι είναι ακριβή και πλήρη.  

 
2.4 Για την εκπόνηση των αποτιµήσεων των Εταιριών εφαρµόσθηκαν, ειδικότερα, οι 

κάτωθι διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι αποτίµησης: 

α) Χρηµατιστηριακής Αξίας (κεφαλαιοποίησης), 

β) ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς (βάσει δειγµάτων συγκρίσιµων Ελληνικών εταιριών, 
καθώς και εταιριών του εξωτερικού), 

γ) Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης, 

δ) Συγκρίσιµων Συναλλαγών (βάσει δείγµατος συγκρίσιµων εταιριών του 
εξωτερικού). 
 

Όσον αφορά στην αποτίµηση της ΕΡΜΗΣ, χρησιµοποιήθηκαν όλες οι παραπάνω 
µέθοδοι. Όσον αφορά στην αποτίµηση της ΓΕΚ, καθώς είναι εταιρία συµµετοχών, 
χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι α), β), και γ) παραπάνω, καθ’ ότι η µέθοδος των 
συγκρίσιµων συναλλαγών, δεν κρίθηκε δόκιµη να χρησιµοποιηθεί στην αποτίµηση της 
συγκεκριµένης εταιρίας. 
 

Η µέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών, αν και θεωρείται διεθνώς 

µία σηµαντική µέθοδος αποτίµησης, δεν κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί καθώς 

λόγω του αντικειµένου τους (εταιρία συµµετοχών η ΓΕΚ και εταιρία ανάπτυξης 

ακίνητης περιουσίας η ΕΡΜΗΣ), δεν κατέστη εφικτό οι διοικήσεις των Εταιριών να 

παράσχουν τις απαραίτητες αναλυτικές προβλέψεις µελλοντικών αποτελεσµάτων  

(π.χ. ανάλυση πωλήσεων, ανάλυση κόστους και εξόδων, κλπ.) των Εταιριών για 

διάστηµα 4 έως 5 ετών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της µεθόδου 

αυτής. Η µέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών χρησιµοποιήθηκε 

όµως για την αποτίµηση της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., (θυγατρικής της ΓΕΚ) και της ΤΕΡΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., (θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.). 
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2.0 Μεθοδολογία Αποτίµησης – Εύρος Σχέσης Αξιών (συνεχίζεται) 
 

2.4.α Μέθοδος Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) 
 
Εισαγωγή 
 
Στην περίπτωση αποτίµησης εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εταιριών, λαµβάνεται 

αναγκαστικά υπόψη κατά την αποτίµηση των εταιριών αυτών και σε σηµαντικό 

βαθµό η χρηµατιστηριακή τους αξία (κεφαλαιοποίηση). Λόγω του γεγονότος ότι η 

αξία µιας εταιρίας στο χρηµατιστήριο µπορεί να παρουσιάζει σηµαντικές 

διακυµάνσεις, ακόµα και κατά τη διάρκεια σχετικά µικρών χρονικών διαστηµάτων, 

θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εκτός από την χρηµατιστηριακή αξία που έχει µια 

εταιρία την ηµεροµηνία αποτίµησης και ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής της 

αξίας σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, τα οποία µπορεί να είναι ένας, δύο ή και 

περισσότεροι µήνες. 
 
Παραδοχές για την Εφαρµογή της Μεθόδου 
 
Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, και καθώς και οι δύο εταιρίες είναι εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη χρηµατιστηριακή 

κεφαλαιοποίηση των Εταιριών, σε διάφορα χρονικά διαστήµατα (ενδεικτικά: κατά την 

ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, µέσος όρος τιµών κλεισίµατος έκαστης 

µετοχής στο Χ.Α., 1, 3, 6, 9 και 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

Μετασχηµατισµού, 31.3.2004).  

 

Για τον υπολογισµό των αντίστοιχων χρηµατιστηριακών αξιών (κεφαλαιοποιήσεων) των 

Εταιριών, λήφθηκε υπόψη ο αριθµός των εν κυκλοφορία µετοχών και οι αντίστοιχες 

τιµές κλεισίµατος (ή µέσος όρος αυτών) των µετοχών στο Χ.Α. ∆ιευκρινίζεται ότι, καθώς 

οι τιµές των µετοχών των Εταιριών, όπως αυτές διαµορφώνονται στο Χ.Α. αφορούν 

µεµονωµένες µετοχές, οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα ασκήσεως ελέγχου στη ∆ιοίκηση 

των Εταιριών, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει αναπροσαρµογή των µέσων κεφαλαιοποιήσεων 

και των δύο Εταιριών κατά 20% ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη ότι: 

 αποτιµούνται οι Εταιρίες σε πλειοψηφική βάση (100% των µετοχών) 

 τα αποτελέσµατα και των άλλων µεθόδων που χρησιµοποιήσαµε, αποτιµούν τις 

Εταιρίες σε πλειοψηφική βάση. 
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2.0 Μεθοδολογία Αποτίµησης – Εύρος Σχέσης Αξιών (συνεχίζεται) 

 
2.4.α Μέθοδος Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) (συνεχίζεται) 

 
Οι κυριότερες παραδοχές που έγιναν όσον αφορά τη µέθοδο αυτή είναι ότι:  

α. υπάρχει σηµαντική διασπορά των µετοχών των Εταιριών σε µεγάλο αριθµό 
επενδυτών (free float), 

β. οι µετοχές των Εταιριών διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο για επαρκές 
χρονικό διάστηµα, 

γ. υπάρχει ικανοποιητική διαπραγµάτευση των µετοχών (όγκος συναλλαγών) των 
Εταιριών στο χρηµατιστήριο (liquidity), 

δ. δεν υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης των τιµών των µετοχών τους, 

ε. οι επενδυτές έχουν ίση και επαρκή πληροφόρηση για τις Εταιρίες. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία προσδιορίζουν ουσιαστικά ότι η χρηµατιστηριακή 
αγορά είναι αποτελεσµατική (efficient), µας επιτρέπουν να εξάγουµε επαρκή 
συµπεράσµατα από την εφαρµογή της µεθόδου αυτής. 

 
2.4.β Μέθοδος ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς (Εξωτερικού & Εσωτερικού) 

 
Εισαγωγή 

 

Η µέθοδος αυτή προσδιορίζει την αξία µίας εταιρίας συγκρίνοντάς την µε την 
αποτίµηση οµοειδών εταιριών, των οποίων οι µετοχές:                   
α) διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια της Ελλάδος ή/και του εξωτερικού και β) 
πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις και κριτήρια συγκρισιµότητας. 

 
Παραδοχές για την Εφαρµογή της Μεθόδου 

 
Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε για την αποτίµηση τόσο της ΕΡΜΗΣ όσο και της 
ΓΕΚ. 

 

Όσον αφορά τη χρήση της µεθόδου αυτής για την ΕΡΜΗΣ, συγκεντρώθηκαν 

στοιχεία τόσο ελληνικών εταιριών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, αντίστοιχου 

µεγέθους µε την ΕΡΜΗΣ, όσο και στοιχεία οµοειδών εταιριών, εισηγµένων σε 

χρηµατιστήρια του εξωτερικού.  
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2.0 Μεθοδολογία Αποτίµησης – Εύρος Σχέσης Αξιών (συνεχίζεται) 

 
2.4.β Μέθοδος ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς (Εξωτερικού & Εσωτερικού) (συνεχίζεται) 

 
Παραδοχές για την Εφαρµογή της Μεθόδου(συνεχίζεται) 
 
Με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίσθηκαν χρηµατιστηριακοί πολλαπλασιαστές 
(δείκτες):  

 
 Αξία Επιχείρησης προς Πωλήσεις,  

 Αξία Επιχείρησης προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), 

 Αξία Επιχείρησης προς Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ), 

 Χρηµατιστηριακή Αξία προς Κέρδη προ Φόρων, και 

 Χρηµατιστηριακή Αξία προς Ίδια Κεφάλαια.  

 

Κρίθηκε όµως σκόπιµο, καθώς η ΕΡΜΗΣ είναι εισηγµένη στο Χ.Α. και αποτιµάται σε 
καθηµερινή βάση από τους επενδυτές, να µην δοθεί βαρύτητα στην αποτίµηση που 
προκύπτει µε βάση το δείγµα των ελληνικών και ξένων εταιριών στα πλαίσια του 
προσδιορισµού του τελικού εύρους αποτίµησης της ΕΡΜΗΣ.  

 
Ανάλογη µεθοδολογία ακολουθήθηκε και για την ΓΕΚ. Πιο συγκεκριµένα, επιλέχθηκε 
δείγµα οµοειδών εταιριών τόσο ελληνικών όσο και εταιριών του εξωτερικού. Εν 
συνεχεία, υπολογίστηκαν οι πολλαπλασιαστές (δείκτες):  

 
 Αξία Επιχείρησης προς Πωλήσεις,  

 Αξία Επιχείρησης προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και  Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA),  

 Χρηµατιστηριακή Αξία προς Κέρδη προ Φόρων, 

 Χρηµατιστηριακή Αξία προς Ίδια Κεφάλαια. 
 

Με βάση τους προαναφερθέντες δείκτες και τα τελευταία διαθέσιµα οικονοµικά 
µεγέθη, υπολογίστηκε η αξία αποτίµησης της ΓΕΚ.  
 
Για αντίστοιχους λόγους µε την ΕΡΜΗΣ, δεν κρίθηκε σκόπιµο να δοθεί βαρύτητα στα 
αποτελέσµατα αποτίµησης µε βάση τη µέθοδο αυτή κατά τον υπολογισµό του 
τελικού εύρους αποτίµησης της ΓΕΚ. 
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2.0 Μεθοδολογία Αποτίµησης – Εύρος Σχέσης Αξιών (συνεχίζεται) 

 
2.4.γ Μέθοδος Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης 

 
Εισαγωγή 
 
Η µέθοδος της Αναµορφωµένης Καθαρής Θέσης είναι µια στατική µέθοδος 
αποτίµησης καθώς βασίζεται στις τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις µίας εταιρίας, 
(στη συγκεκριµένη περίπτωση στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 
Απορροφώµενης εταιρίας και τον τριµηνιαίο Ισολογισµό της 31.3.2004 της 
Απορροφούσας), στα Ίδια Κεφάλαια της οποίας εφαρµόζονται κατά περίπτωση, 
ορισµένες αναπροσαρµογές. 
 
Παραδοχές για την Εφαρµογή της Μεθόδου 

 
Για τον υπολογισµό των αποτελεσµάτων αποτίµησης βάσει της µεθόδου αυτής, 
λήφθηκε υπόψη ο ελεγµένος Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της ΓΕΚ µε ηµεροµηνία 
31.3.2004, ο οποίος αναµορφώθηκε βάσει των σηµειώσεων της ∆ιοίκησης της ΓΕΚ, 
καθώς επίσης και των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών. Όσον αφορά την 
ΕΡΜΗΣ, λήφθηκε υπόψη ο ελεγµένος Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της 31.3.2004, 
ο οποίος αναµορφώθηκε βάσει των σηµειώσεων της ∆ιοίκησης της ΕΡΜΗΣ, καθώς 
επίσης και των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών.  
 
Η µέθοδος αυτή κρίθηκε κατάλληλη για την αποτίµηση τόσο της ΕΡΜΗΣ όσο και της 
ΓΕΚ, καθώς λαµβάνει υπόψη και την αξία των θυγατρικών και συµµετοχών τους. Η 
αποτίµηση της αξίας των συµµετοχών και θυγατρικών των δύο Εταιριών 
πραγµατοποιήθηκε κυρίως χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της Αναπροσαρµοσµένης 
Καθαρής Θέσης αλλά και τις άλλες µεθόδους που προαναφέρθηκαν για ορισµένες εξ’ 
αυτών.  

 
2.4.δ Μέθοδος Συγκρίσιµων Αγοραπωλησιών 

 
Εισαγωγή 
 
Η µέθοδος των Συγκρίσιµων Αγοραπωλησιών προσδιορίζει την αξία µιας εταιρίας, 
συγκρίνοντάς την µε τις σχετικές αποτιµήσεις παρόµοιων εταιριών, των οποίων 
σηµαντικά πακέτα µετοχών υπήρξαν αντικείµενο σχετικά πρόσφατων συναλλαγών. 
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2.0 Μεθοδολογία Αποτίµησης – Εύρος Σχέσης Αξιών (συνεχίζεται) 

 
2.4.δ Μέθοδος Συγκρίσιµων Αγοραπωλησιών (συνεχίζεται) 

 
Παραδοχές για την Εφαρµογή της Μεθόδου 

 
Η µέθοδος αυτή, όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιήθηκε µόνο για την αποτίµηση 
της ΕΡΜΗΣ καθώς λόγω του αντικειµένου της ΓΕΚ δεν κατέστη εφικτή η εξεύρεση 
ενός δείγµατος συγκρίσιµων εταιριών. Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, 
συγκεντρώθηκαν στοιχεία από διεθνείς συναλλαγές εταιριών διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας. Με βάση το προσφερόµενο τίµηµα και τα δηµοσιευµένα οικονοµικά 
στοιχεία των πλέον πρόσφατων από αυτές τις συναλλαγές, υπολογίσθηκαν οι εξής 
πολλαπλασιαστές:  

 Αξία Συναλλαγής προς Ίδια Κεφάλαια,  

 Αξία Συναλλαγής προς Ενεργητικό,  

 Αξία Συναλλαγής προς Κέρδη προ Φόρων,  

 Αξία Επιχείρησης προς Πωλήσεις,  

 Αξία Επιχείρησης Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA),  

 Αξία Επιχείρησης προς Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ).  
 

Τέλος, έγιναν σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική, ορισµένες αναπροσαρµογές στα 
αποτελέσµατα αποτίµησης, λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο της παρούσας συναλλαγής 
(συγχώνευση). Όµως, µετά την επισκόπηση των συγκρίσιµων συναλλαγών που 
επισηµάνθηκαν, κρίθηκε σκόπιµο να µην χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό του 
τελικού εύρους αξίας της ΕΡΜΗΣ η µέθοδος αυτή, καθώς το δείγµα των εταιριών 
ήταν σχετικά µικρό και δεν κρίθηκε απόλυτα συγκρίσιµο µε της ΕΡΜΗΣ.  
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2.0 Μεθοδολογία Αποτίµησης – Εύρος Σχέσης Αξιών (συνεχίζεται) 
 

2.5 Αποτελέσµατα Αποτίµησης & Εύρος Σχέσης Αξιών 
 

Τα αποτελέσµατα της αποτίµησης µε βάση τις µµεθόδους αποτίµησης που 
χρησιµοποιήθηκαν για τις ΕΡΜΗΣ και ΓΕΚ έχουν ως εξής:  

 
 

Ενδεικτικό Εύρος Αξιών ανά Μέθοδο Αποτίµησης  
(Ποσά σε € εκατ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α)

Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο 

235,31 276,23 98,84 116,03

β.1)

Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο 

329,82 387,18 83,60 98,14

β.2)

Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο 

222,70 261,43 71,23 83,61

γ)

δ)

Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο 

M/E M/E 73,23 85,97

Μέθοδος Χρηµατιστηριακής Αξίας

ΓΕΚ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Μέθοδος Συγκρίσιµων Συναλλάγων

ΓΕΚ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Μέθοδος ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς Εξωτερικού

ΓΕΚ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Μέθοδος ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς Εσωτερικού

249,02 115,02

ΓΕΚ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Μέθοδος Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης

ΓΕΚ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

 
Μ/Ε: Μη Εφαρµόσιµη Μέθοδος 
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2.0 Μεθοδολογία Αποτίµησης – Εύρος Σχέσης Αξιών (συνεχίζεται) 

 
Το εύρος της σχέσης αξιών ΕΡΜΗΣ προς ΓΕΚ που προκύπτει ανά µέθοδο, έχει ως 
εξής: 

 

Ενδεικτικό Εύρος Σχέσης Αξιών 
Μέθοδος 

ΕΡΜΗΣ προς ΓΕΚ  

α)  Χρηµατιστηριακής Αξίας 

(Κεφαλαιοποίησης) 
0,36 έως 0,49 προς 1 

β)  ∆εικτών Κεφαλαιαγοράς   

β.1)  ∆είγµα Εταιριών του Εξωτερικού 0,22 έως 0,30 προς 1 

β.2)  ∆είγµα Ελληνικών Εταιριών  0,27 έως 0,38 προς 1 

γ)  Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης 0,46 προς 1 

 
2.6 ∆υσχέρειες ή δυσκολίες κατά την εκτίµηση της αξίας των συγχωνευόµενων Εταιριών 

δεν προέκυψαν.  
 
2.7 Σταθµίζοντας τα αποτελέσµατα αποτίµησης ανάλογα µε την καταλληλότητα της κάθε 

µεθόδου και πιο συγκεκριµένα δίνοντας βαρύτητα στις µεθόδους (α) της 
Χρηµατιστηριακής Αξίας και (γ) της Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης παραπάνω, 
προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών µεταξύ ΕΡΜΗΣ και ΓΕΚ, το οποίο διαµορφώνεται 
ως εξής: 
 

0,37 έως 0,51 προς 1 (ΕΡΜΗΣ προς ΓΕΚ) 

 
Για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων αποτίµησης λήφθηκε υπόψη το γεγονός 
ότι, σύµφωνα µε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης δεν υπάρχουν µέτοχοι της 
Απορροφώµενης και της Απορροφούσας εταιρίας που να έχουν ειδικά δικαιώµατα, 
ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην µετοχών. 

 
 

3.0 Έλεγχος του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνεύσης 

 
Ελέγξαµε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά 
πόσο η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών είναι δίκαιη και λογική και 
εµπίπτει εντός του εύρους εκτιµώµενης αξίας των συγχωνευόµενων Εταιριών που 
διενεργήσαµε. 
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4.0 Συµπεράσµατα 

 
4.1 Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο Εταιριών προτείνουν σχέση ανταλλαγής των 

µετοχών ως ακολούθως: 
 

α) Κάθε µία (1) από τις Παλαιές Μετοχές (ονοµαστικής αξίας € 0,30) των 
µετόχων της Απορροφούσας θα αντιστοιχεί σε µία (1) Νέα Μετοχή 
(ονοµαστικής αξίας € 0,36). 

 
β) Κάθε µία (1) από τις Παλαιές Μετοχές (ονοµαστικής αξίας € 0,60) των 

µετόχων της Απορροφώµενης θα αντιστοιχούν σε 1,595670995671 
Νέες Μετοχές (ονοµαστικής αξίας € 0,36). 

 
Τυχόν προκύπτοντα κλασµατικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάµει σχετικής 
αποφάσεως της οικείας γενικής συνελεύσεως. 
 

4.2 Κατά τη γνώµη µας, η προτεινόµενη από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιριών 
σχέση ανταλλαγής µετοχών,  

 

Μετοχές ΕΡΜΗΣ Α.Ε. 
προς 

Μετοχές ΓΕΚ Α.Ε. 
1,595670995671 προς 1 

 

και η οποία υποδηλώνει σχέση αξιών: 

 

ΕΡΜΗΣ Α.Ε. προς ΓΕΚ A.E. 0,48 προς 1 

 

εµπίπτει µέσα στο εύρος της σχέσης αξιών που προέκυψε από τις αποτιµήσεις που 
διενεργήσαµε και εποµένως η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών είναι δίκαιη 
και λογική, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 και των 
άρθρων 68 παράγραφος 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. 
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5.0 Επίπτωση της Προτεινόµενης Συγχώνευσης στην Περιουσιακή και Οικονοµική 

∆ιάρθρωση της Απορροφούσας 

 

∆ιενεργήθηκε σύγκριση: 

α. του συνενωµένου pro-forma Ισολογισµού της περιόδου 1.1.2004 – 31.3.2004 
των (ΕΡΜΗΣ και ΓΕΚ) που µας χορηγήθηκε από την ΕΡΜΗΣ Α.Ε. και ελέγχθηκε 
από ορκωτούς ελεγκτές άλλου ελεγκτικού οίκου, και  

β. τον ελεγµένο από Ορκωτούς Ελεγκτές άλλου ελεγκτικού οίκου Ισολογισµό 
Μετασχηµατισµού της περιόδου 1.1.2004 – 31.3.2004 της ΕΡΜΗΣ Α.Ε. 

Οι προαναφερθείσες Οικονοµικές καταστάσεις επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α. 

 

Με βάση την σύγκριση που διενεργήθηκε µεταξύ Συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης 
Α’ Τριµήνου 2004 (1.1.2004 – 31.3.2004) της Απορροφούσας και του παραπάνω pro-
forma συνενωµένου Ισολογισµού ο οποίος περιλαµβάνει και τα οικονοµικά στοιχεία 
της ΓΕΚ Α.Ε. προκύπτει ότι: 

 

α. Τα Ίδια Κεφάλαια της Απορροφούσας εταιρίας θα αυξηθούν κατά 104,6% σε            
€ 237,1 εκατ. περίπου, έναντι των αντίστοιχων στοιχείων της ΕΡΜΗΣ Α.Ε. προ 
της συγχώνευσης εκ € 115,9 εκατ., µε συνέπεια την επιπλέον κεφαλαιακή 
ενίσχυση της εταιρίας. 

β. Το ύψος του λογαριασµού Συµµετοχών της ΕΡΜΗΣ Α.Ε. θα αυξηθεί κατά 
488,0%, λόγω της συγχωνεύσεως, καθώς η Απορροφώµενη διαθέτει 
σηµαντικότατο χαρτοφυλάκιο συµµετοχών, και θα ανέλθει στα € 138,3 εκατ. 
από € 23,5 εκατ. 

γ. Το ύψος του λογαριασµού Χρεογράφων της ΕΡΜΗΣ Α.Ε. θα αυξηθεί κατά 
περίπου 2,5% σε σχέση µε το υπόλοιπο αυτού προ της συγχώνευσης, ήτοι από 
€ 22,5 εκατ. σε € 23,0 εκατ. µετά τη συγχώνευση. 

δ. Το συνολικό ύψος του Ενεργητικού της ΕΡΜΗΣ Α.Ε. θα αυξηθεί κατά 104,1% 
λόγω της συγχωνεύσεως και συγκεκριµένα θα ανέλθει σε € 250,8 εκατ. από        
€ 122,9 εκατ. 

ε. Τα Αποτελέσµατα Χρήσης της Απορροφούσας εταιρίας θα ανέλθουν στα € 1,3 
εκατ. από € 0,3 εκατ. καθώς η Απορροφώµενη είναι εταιρία µε υψηλή 
κερδοφορία. 
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Κατά συνέπεια, µε βάση την σύγκριση των συνενωµένων pro-forma Οικονοµικών 
Καταστάσεων της Απορροφούσας ΕΡΜΗΣ και της Απορροφώµενης ΓΕΚ, η περιουσιακή και 
οικονοµική διάρθρωση της Απορροφούσας βελτιώνεται λόγω της εύρωστης οικονοµικής 
θέσης της Απορροφώµενης. 

 

 

 

 

 

 

Μιχάλης Χατζηπαύλου 
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12511 
για την Deloitte. 
Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
• Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της 31ης Μαρτίου 2004 
• Συνενωµένος Pro-Forma Ισολογισµός ΕΡΜΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E. της 31ης Μαρτίου 
2004 

• Ισολογισµός Μετασχηµατισµού ΕΡΜΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E. της 31ης Μαρτίου 
2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης   
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