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Η «SPACE HELLAS» ανακοινώνει ότι: 
 
α) Στις 14/7/2021 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 612/14-07-2021 εγκριτικής απόφασης 
Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 
ΩΑΥΕ469ΗΡΘ-Κ9Ο) η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) την ίδια ημέρα, με Κωδικό 
Αριθμό Καταχώρισης 2582926, ολοκληρώθηκε η μερική  διάσπαση της 
«SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο 
«SINGULARLOGIC A.E.» ( «SINGULARLOGIC A.E.») με μεταβίβαση στην 
«EPSILON SINGULARLOGIC A.E.» με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 157876205000, του 
κλάδου ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για 
επιχειρήσεις και Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (άρθρο 56 παρ. 2), του ν. 4548/2018 και του 
ν. 4172/2013, έναντι απόκτησης από τους μετόχους της «SINGULARLOGIC 
A.E.» εταιρικής συμμετοχής στην «EPSILON SINGULARLOGIC A.E.».  
 
Με την έγκριση της διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
(1) Η «EPSILON SINGULARLOGIC A.E.» υποκαθίσταται ως καθολική 
διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του διασπώμενου κλάδου (κατά την 
28.02.2021) και διαμορφώθηκε μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της  διάσπασης. 
(2) Το μετοχικό κεφάλαιο της «EPSILON SINGULARLOGIC A.E.» αυξήθηκε 
κατά το ποσό των € 7.500.000 με την έκδοση  7.500.000 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης, που αναλήφθηκαν στο 
σύνολό τους από τους μετόχους της «SINGULARLOGIC A.E.», κατ’ αναλογία 
των ποσοστών τους στην «SINGULARLOGIC A.E.» (pro rata). 
 
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της «EPSILON 
SINGULARLOGIC A.E.» ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €17.525.000,00 
διαιρούμενο σε 17.525.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
€1,00 εκάστη, και η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής: 1) «EPSILON NET»: 
10.514.925 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και 
ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 60,00%, 2) «SPACE HELLAS»: 
7.005.125 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και 
ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 39,972%  και 3) «GLOBAL EQUITY 
INVESTMENTS S.A.»: 4.950 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
€1,00 εκάστη και ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 0,028%. 
 
β) Στις 15/7/2021, και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ανωτέρω μερικής 
διάσπασης της «SINGULARLOGIC A.E.», η «SPACE HELLAS» αγόρασε από 
την εταιρεία «EPSILON NET» 902.989 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως 
της «SINGULARLOGIC A.E.» και ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης, έναντι 
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τιμήματος 1,03€ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά 930.078,67 €, το οποίο και 
καταβλήθηκε ολοσχερώς. 
 
Με την αγοροπωλησία αυτή το ποσοστό συμμετοχής της «SPACE HELLAS» 
στην «SINGULARLOGIC A.E.» διαμορφώνεται στο 60% και αποτελεί το 
τελευταίο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού των εταιριών «SPACE HELLAS» 
και «EPSILON NET» που ακολούθησε την αγορά των μετοχών της 
«SINGULARLOGIC A.E.» στις 11/1/2021. 
 
γ) Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου σχετικά με τη διοίκηση 
των εταιρειών, με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων 
της «SINGULARLOGIC A.E.» της 15/7/2021, αποφασίστηκε η εκλογή νέου 
πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα 
αυθημερόν ως εξής: 
 
1) Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Πρόεδρος. 
2) Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, μέλος.  
3) Ιωάννης Δουλαβέρης, μέλος. 
4) Ιωάννης Μίχος, μέλος. 
5) Βασιλική Αναγνώστου, μέλος. 
 
Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου διαμορφώνεται με βάση την ανωτέρω 
αναφερόμενη πλειοψηφική συμμετοχή της «SPACE HELLAS» στην 
«SINGULARLOGIC A.E.» σε ποσοστό 60%, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. 
 
Συμπερασματικά, με την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού για την  
«SINGULARLOGIC A.E.» που είχε ανακοινωθεί την 1/3/2021 από την «SPACE 
HELLAS» και την «EPSILON NET», η μετοχική σύνθεση της 
«SINGULARLOGIC A.E.» είναι: «SPACE HELLAS» 60%, «EPSILON NET 
39,934%  και «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.» 0,066% με τη διοίκηση 
να ασκείται από την «SPACE HELLAS», και η μετοχική σύνθεση της 
«EPSILON SINGULARLOGIC A.E.» είναι: «EPSILON NET» 60%, «SPACE 
HELLAS» 39,972% και «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.»: 0,028% με 
τη διοίκηση να ασκείται από την «EPSILON NET». 
 
Η ολοκλήρωση της στρατηγικής αυτής αποδεικνύει έμπρακτα, την ισχυρή 
συνεργασία των δύο Ομίλων (SPACE HELLAS και EPSILON NET) και 
αποτελεί ορόσημο στην πορεία για τη δημιουργία ενός πολύ μεγαλύτερου 
επιχειρηματικού σχήματος στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα. 
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