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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Για την τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την δηµόσια
εγγραφή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 27/06/2001.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001
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ΓΕΝΙΚΑ
Η σύνταξη του Πληροφοριακού ∆ελτίου έγινε µε βάση την απόφαση Νο 64
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την
29/03/2001

µε

σκοπό

την

ενηµέρωση

του

επενδυτικού

κοινού

για

τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την δηµόσια
έγγραφη η οποία πραγµατοποιήθηκε µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την
9/04/2001.
Συγκεκριµένα µε την από 27/6/2001 Νο 15η Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της εταιρίας ενεκρίθηκε µεταξύ άλλων η συµµετοχή της εταιρίας στις
ακόλουθες εταιρίες :
Internet Hellas Ανώνυµη Εταιρία Υπηρεσιών και Συστηµάτων Επικοινωνιών
(ποσοστού 19%)
Garnett Οργάνωση και Τεχνολογίες Πληροφορικής – Τηλεπικοινωνιών
(ποσοστού 50%)
Σηµειώνεται επίσης ότι σύµφωνα µε την έκτακτη Γ.Σ. της 9ης Απριλίου 2001
της SPACE HELLAS A.E. όπου αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η τροποποίηση του
πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, ποσό δρχ. 259.140.000
προορίζεται για συµµετοχή στην θυγατρική µας SPACE NET A.E, για αύξηση
του Μετοχικού της Κεφαλαίου προκειµένου αυτή να συµµετέχει στην αύξηση
του Μ. Κεφαλαίου της INTERNET ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Μέχρι σήµερα ουδεµία απόφαση
έχει ληφθεί από την SPACE NET A.E. περί αυξήσεως του Μετοχικού της
Κεφαλαίου.

*Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο
και την σύνταξη του Πληροφορικού ∆ελτίου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η SPACE HELLAS AE από την ίδρυση της είναι µια από τις πρωτοπόρες
εταιρίες στο εµπόριο των δικτυακών εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας και έχει
πραγµατοποιήσει µια σειρά από σηµαντικά έργα στην Ελλάδα, καθώς επίσης
και σηµαντικές στρατηγικές συµφωνίες µε µεγάλους οίκους του εξωτερικού,
επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό, όσο και σε εξοπλισµό.
Η εταιρία µε την πολύχρονη παρουσία της έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία
και γνώση έτσι ώστε να προχωρήσει σε νέα επενδυτικά προγράµµατα, τα
οποία θα εξασφαλίσουν την ανοδική πορεία στο χώρο της.
Με την εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑΑ (δηµόσια εγγραφή 8/2000) η εταιρία
δεσµεύτηκε για ένα διετές επενδυτικό πρόγραµµα (2000 και 2001), το οποίο
αφορά στα κεφάλαια που αντλήθηκαν
Επιπλέον του ανωτέρω επενδυτικού προγράµµατος, η εταιρία προχώρησε στη
µειοψηφική

συµµετοχή

της

σε

δύο

ακόµη

εταιρίες,

µε

στόχο

την

µεσοµακροπρόθεσµη επίτευξη συνεργειών µε τον όµιλο SPACE HELLAS σε
θέµατα τηλεπικοινωνιών και γενικότερα υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας
Οι συµµετοχές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αναλύονται
λεπτοµερέστερα σε επόµενες σελίδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SPACE HELLAS
ΑΞΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΜΚ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Garnett Associates A.E

50%

137.500.000

Internet Hellas A.E

19%

1.014.225.300
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∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων που σύµφωνα µε το αρχικό πλάνο
επρόκειτο

να

επενδυθούν

σε

νέες

δραστηριότητες

και

υπηρεσίες

προστιθέµενης αξίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών του Internet και των
δικτυακών

εφαρµογών

επενδύονται

ως

συµµετοχή

σε

εταιρίες

που

ανάπτυξης

των

αναπτύσσουν τέτοιου είδους εφαρµογές.
Τα ακριβή ποσά φαίνονται στους σχετικούς πίνακες.
Επί

της

ουσίας

δεν

διαφοροποιήθηκε

το

πλάνο

δραστηριοτήτων αλλά ο τρόπος υλοποίησης. Το ίδιο πλάνο ανάπτυξης για
εφαρµογές προστιθέµενης αξίας, δικτυακές εφαρµογές και υπηρεσίες πάνω
στο ∆ιαδίκτυο υπηρεσίες ασφάλειας κ.λ.π. που είχαµε αρχικά σχεδιάσει να
υλοποιήσουµε, εξακολουθεί να ισχύει µε την διαφορά ότι ανάπτυξη αυτή
γίνεται σε συνεργασία µε εξειδικευµένες εταιρίες που διαθέτουν ήδη σχετική
τεχνογνωσία και στις οποίες πλέον έχουµε συµµετοχή.
Η Internet Hellas πέραν από πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου δραστηριοποιείται
έντονα στην ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών σε µορφή ASP (παρόχου
υπηρεσιών εφαρµογών πληροφορικής) στο ηλεκτρονικό εµπόριο, και διαθέτει
ήδη υποδοµή κέντρου δεδοµένων (Data Center)
H Garnett Associates εξειδικεύεται στα θέµατα ασφάλειας, ανάλυσης ρίσκου
και επιχειρηµατικής συνέχειας
Περισσότερα και αναλυτικά στοιχεία για τις εταιρίες αυτές θα βρείτε στη
συνέχεια.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σηµαντικά πλεονέκτηµα της προσέγγισης αυτής είναι
•

Η γρηγορότερη και πληρέστερη ανάπτυξη προϊόντων λόγω της
συνδυασµένης τεχνογνωσίας των συµµετεχόντων.

•

Η αντιµετώπιση της δυσκολίας εξευρέσεως νέων εξειδικευµένων
στελεχών.

•

Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης για τα αναπτυσσόµενα προϊόντα
και όχι µόνο (για παράδειγµα η συµµετοχή στην Internet Hellas
διευκολύνει

την

αποτελεσµατικότερη

προσέγγιση

χιλιάδων

µικροµεσαίων επιχειρήσεων που είναι ήδη πελάτες της µητρικής ∆ελταSingular.)
•

Η ενισχυµένη παρουσία στην αγορά έναντι του ανταγωνισµού
λαµβάνοντας υπόψη την διεθνή ύφεση στο χώρο της πληροφορικής
των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων.

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε
σχέση µε την νέα προσέγγιση µιας και ουσιαστικά δεν διαφοροποιείται το
επενδυτικό πλάνο και οι νέες δραστηριότητες, αλλά διαφοροποιείται µόνο ο
τρόπος υλοποίησης µέσω συµµετοχών σε εταιρίες που ήδη διαθέτουν σχετική
τεχνογνωσία ώστε να γίνεται από κοινού η ανάπτυξη των εφαρµογών αυτών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
των επενδύσεων όπως αυτό παρουσιάζεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
εισαγωγής της εταιρίας στην Παράλληλη αγορά του ΧΑΑ καθώς και την
τροποποίηση αυτού µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την
09/04/2001.
Ο σκοπός για τον οποίο έγινε η τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων
κεφαλαίων από την ∆ηµόσια Εγγραφή και την Ιδιωτική Τοποθέτηση είναι η
χρήση τους κατά τον πλέον προσοδοφόρα και συµφέροντα την εταιρία τρόπο.
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΧΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ 2000

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΧΡΗΣΗ 2001

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΣΗ 2000

ΧΡΗΣΗ 2001

ΣΥΝΟΛΟ

Α1.ΕΠΕΝ∆.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α1.1 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α1.1.1 Κτίρια-Εγκαταστάσεις
Α1.1.2 Τεχνικός Εξοπλισµός

200.000.000

40.000.000

240.000.000

206.110.000

90.000.000

296.110.000

120.000.000

140.000.000

260.000.000

58.751.853

150.000.000

208.751.853

320.000.000

180.000.000

500.000.000

264.861.853

240.000.000

504.861.853

Α1.2 ΑΝΑΠΤ.ΥΠΑΡΧ.∆ΡΑΣΤ.
Α1.2.1 Κτίρια-Εγκαταστάσεις

27.000.000

32.000.000

59.000.000

11.023.450

10.000.000

21.023.450

Α1.2.2 Τεχνικός Εξοπλισµός
Α1.2.3 ∆απάνες
Μισθοδ.Προσωπικού

16.000.000

20.000.000

36.000.000

16.000.000

40.000.000

56.000.000

190.000.000

230.000.000

420.000.000

22.283.668

130.000.000

152.283.668

Α1.2.4 Λοιπές ∆απάνες

155.000.000

180.000.000

335.000.000

22.738.384

78.000.000

100.738.384

388.000.000

462.000.000

850.000.000

72.045.502

258.000.000

330.045.502

60.000.000

78.000.000

138.000.000

122.000.000

122.000.000

44.000.000

60.000.000

104.000.000

40.392.489

40.000.000

80.392.489

312.000.000

360.000.000

672.000.000

64.007.915

180.000.000

244.007.915

Α1.3 ΑΝΑΠΤ.ΝΕΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤ.
Α1.3.1 Ενοικιάσεις Κτιριακών
Χώρων
Α1.3.2 Τεχνικός Εξοπλισµός
Α1.3.3 Μισθοδοσ.Νέου
Προσωπικού
Α1.3.4 Λοιπές ∆απάνες

-

156.000.000

180.000.000

336.000.000

22.738.384

110.000.000

132.738.384

572.000.000

678.000.000

1.250.000.000

127.138.788

452.000.000

579.138.788

60.000.000

73.000.000

133.000.000

89.083.563

126.000.000

150.000.000

276.000.000

22.283.668

100.120.000

122.403.668

66.000.000

75.000.000

141.000.000

22.738.384

63.362.942

86.101.326

252.000.000

298.000.000

550.000.000

134.105.615

163.482.942

297.588.557

599.400.000

259.740.000

859.140.000

-

300.000.000

300.000.000

-

165.000.000

165.000.000

Α1.4 ΑΝΑΠΤ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Α1.4.1 Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Α1.4.2 ∆απάνες
Μισθοδ.Προσωπικού
Α1.4.3 Λοιπές ∆απάνες

-

89.083.563

Α2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Α2.1 SPACE NET AE

600.000.000

600.000.000

Α2.2 SPACEPHONE AE

300.000.000

300.000.000

Α2.3 GARNET ΑΕ
Α2.4 INTERNET HELLAS AE

900.000.000

Β.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

1.285.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

3.717.000.000

1.618.000.000

900.000.000

599.400.000

1.285.000.000

1.282.064.696

5.335.000.000

2.479.616.454
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1.014.225.300

1.014.225.300

1.738.965.300

2.338.365.300

2.935.304

2.855.383.546

1.285.000.000

5.335.000.000
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INTERNET HELLAS A.E.
Συµµετοχή της SPACE HELLAS: 19%
H εταιρεία ιδρύθηκε το 1995. Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου
και συγκεκριµένα το κτίριο επί της οδού Αµαρουσίου – Χαλανδρίου 92. Η
ίδρυση της εταιρείας εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµόν 27138/95 απόφαση του
Νοµάρχη Αθηνών και δηµοσιεύθηκε στο υπ’αριθµόν 170/11.01.1996 ΦΕΚ µε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34910/01/Β/96/2. Η διάρκεια της εταιρείας καθορίστηκε 20ετής.
Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το Καταστατικό της είναι :
•

H παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδοµένων

•

Η επικοινωνία µε Η/Υ

•

Η εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία Η/Υ, ηλεκτρονικού εξοπλισµού και
λογισµικού (Software)

•

H µίσθωση, εκµίσθωση, επισκευή και συντήρηση Η/Υ

•

Η

εκπόνηση

προγραµµάτων

λειτουργίας,

εκµεταλλεύσεως

και

εφαρµογής Η/Υ
•

Η ανάληψη εµπορικών αντιπροσωπειών στους ως άνω ή παρεµφερείς
φορείς

•

Η παραγωγή προγραµµάτων εφαρµογών και συστηµάτων Η/Υ

•

Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού κέντρου πληροφορικής

•

Η παροχή υπηρεσιών οργανώσεως, αναλύσεως, προγραµµατισµού και
εκπαιδεύσεως µηχανογραφικών εφαρµογών

•

Η άσκηση κάθε δραστηριότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην
αλλοδαπή που ανάγεται στους ανωτέρω τοµείς.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία µπορεί:
•

Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή ή ανάλογο
σκοπό, µε οποιονδήποτε τύπο και µορφή συµµετοχής ή συνεργασίας

•

Να συνεργάζεται µε οποιονδήποτε τύπο και µορφή µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου
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•

Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε
δραστηριότητες όµοιες, παρεµφερείς ή ανάλογες µε τους σκοπούς της
εταιρείας

•

Να αγοράζει, να πωλεί και να εκµεταλλεύεται µε οποιαδήποτε µορφή
και τρόπο, προϊόντα οποιουδήποτε τρίτου, που αντιστοιχούν ή
σχετίζονται µε τους σκοπούς της εταιρείας.

Αντικείµενο ∆ραστηριότητας – Προϊόντα – Πελάτες – Προοπτικές
Η ΙΝTERNET HELLAS ιδρύθηκε το 1995 µε βασικό αντικείµενο την παροχή
πρόσβασης στο Internet τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες καταναλωτές
(Internet Service Provider ISP) καθώς και σχεδιασµού και φιλοξενίας
ιστοσελίδων. Το 1999 η INTERNET HELLAS κατείχε την 4η θέση στην αγορά
των ISP, µε µερίδιο αγοράς 3% και τέσσερις µεγάλους ανταγωνιστές : τις
Otenet, Hellas on Line, ACN & Forthnet.
Τον Σεπτέµβριο του 2000 η INTERNET HELLAS επαναπροσδιόρισε τη
στρατηγική της µε σκοπό τη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισµό και την
ένταξή της στη γενικότερη στρατηγική του οµίλου.
Τα βασικά σηµεία της νέας στρατηγικής είναι: α) η εστίαση αποκλειστικά στην
αγορά των επιχειρήσεων, β) η τµηµατοποίηση της αγοράς µε έµφαση στην
εξυπηρέτηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και γ) η επικέντρωση στις
υπηρεσίες e-business.
•

Οι υπηρεσίες που προσφέρει µεσώ του Internet είναι :

•

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε επιχειρήσεις (Business Telecom Services)

•

Υπηρεσίες ανάληψης επιχειρησιακών λειτουργιών (Business Process
Outsourcing)

•

Υπηρεσίες

ανάπτυξης

πλατφόρµων

ηλεκτρονικού

εµπορίου

(E-

Commerce Platform Services)
H INTERNET HELLAS, µε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του
επενδυτικού της προγράµµατος ύψους 1,2 δις δρχ, και µε προγραµµατισµένες
επενδύσεις για την επόµενη φάση, ύψους 2 δις δρχ, αποτελεί τον πιο
-9-
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δυναµικά αναπτυσσόµενο Internet Service Provider (ISP) στην ελληνική
αγορά. Σε διάστηµα ενός χρόνου έχει εγκαταστήσει 25 κόµβους πανελλαδικά,
µε ποσοστό πληθυσµιακής κάλυψης που ξεπερνά το 80%. Σηµαντική είναι η
δηµιουργία του πρώτου και µεγαλύτερου, σε µέγεθος και υποδοµή, κέντρου
επεξεργασίας δεδοµένων (Data Center), στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Με την
κίνηση αυτή η INTERNET HELLAS εισήλθε πρώτη στην αγορά των Application
Service Providers (ASP), δηλαδή στην ενοικίαση εφαρµογών λογισµικού από
τις επιχειρήσεις και στην παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών υποστήριξης και
συντήρησης.
Στόχος της Singular είναι να οδηγήσει την INTERNET HELLAS στην πρώτη
θέση των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, µε
άµεσο στόχο τη δηµιουργία ενός Business Portal για παροχή υπηρεσιών
hosting, e-marketplace, ASP, community και collaborative services κλπ.
Ταυτόχρονα η INTERNET HELLAS θα αξιοποιήσει πλήρως το δίκτυο των
συνεργατών της Singular και ιδιαιτέρως τα 65 πανελλαδικά Singular Business
Centers, προσφέροντας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις όλες αυτές τις Υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνιών και ∆ιαδικτύου, µε στόχο να τις οδηγήσουν στη «Νέα
Οικονοµία».
Μετοχική Σύνθεση και ∆ιοίκηση της εταιρείας πριν και µετά την εξαγορά
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας προ της εξαγοράς του 65,92% από τη
SINGULAR AE, ανέρχονται σε 576.640.000δρχ. διαιρούµενο σε 576.640
µετοχές ονοµαστικής άξιας 1.000δρχ έκαστης. Η µετοχική σύνθεση της
εταιρείας ήταν η εξής:

Μέτοχος
Multirama AEBE
One World A.E.
Κυριαζής Α.
Γερµανός Π.
∆ασκαλαντωνάκης Ι.
Λοιποί Επενδυτές
Σύνολο

Μετοχές
353.192
86.496
22.662
19.144
17.915
77.231
576.640
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%
61,25
15
3,93
3,32
3,11
13,39
100
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Επίσης η εταιρεία διοικείτο από 5µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο είχε
εκλεγεί µε την από 30.11.1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
εταιρίας. Η σύνθεση του ∆.Σ. είχε ως εξής:

Όνοµα
Αντώνης Κυριαζής
Πέτρος Λεύκοβιτς
Ιωάννης Καραγιάννης
Οδυσσέας Χαραλάµπους
Κωνσταντίνος Καλιαντζής

Θέση
Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν η ακόλουθη:
Μέτοχος
SINGULAR AE
ONEWORLD A.E.
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤ.
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ
Σύνολο

Μετοχές
1.520.429
345.984
125.648
314.499
2.306.560

%
65,92
15.00
5,45
13,63
100

H ΓΣ των µετόχων της εταιρείας της 19/03/2001 αποφάσισε την ΑΜΚ κατά
988.525.000 δρχ µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση 988.525 νέων
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής άξιας 1.000δρχ έκαστη µε παραίτηση των
παλαιών µετοχών από το δικαίωµα προτίµησης υπέρ των εταιριών SPACE
HELLAS AE και SPACE NET AE. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας πλέον είναι:

Μέτοχος
SINGULAR AE
ONEWORLD AE
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤ.
SPACE HELLAS AE
SPACE NET AE
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ

Μετοχές
1.520.429
345.984
125.648
626.065
362.460
314.499
3.295.085
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%
46,14%
10,50%
3,81%
19,00%
11,00%
9,55%
100,00%
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Σήµερα η εταιρεία διοικείται από εξαµελές ∆.Σ. η θητεία του οποίου λήγει στις
30.11.2002 και η σύνθεση του έχει ως εξής:
Όνοµα
Αντώνης Κυριαζής
Αναστάσιος Τζήκας
Ηλίας Μοναχολίας
Αλέξιος Ρουσσίδης
Ιωάννηςς Χαραλαµπίδης
Κωνσταντίνος Καλιαντζής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(σε εκατοµ. ∆ρχ)
Κύκλος Εργασιών
Μείoν:Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
% επί του κύκλου εργασιών
Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Σύνολο
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα ∆ιοικήσεως
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοσα ∆ιαθέσεως
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
% επί του κύκλου εργασιών
Λειτουργικό Αποτέλεσµα
% επί του κύκλου εργασιών
Πλέον:Έσοδα από Συµµετοχές
Πλέον:Έσοδα από Χρεογράφων
Πλέον:΄Εκτακτα και Ανόργανα
Μείoν:Έκτακτα και Ανόργανα
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων
% επί του κύκλου εργασιών
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
% επί του κύκλου εργασιών
Κέρδη προ Αποσβέσεων και
% επί του κύκλου εργασιών
Αποσβέσεις
Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων
% επί του κύκλου εργασιών
Φόρος Χρήσης
Κέρδη Χρήσεως µετά Φόρων
% επί του κύκλου εργασιών

Θέση
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

1998
90
2
88
98%
0
88
98%
19
20,9%
97
107,4%
0
0%
-27
N/A
0
0
0
0
-27
N/A
1
0,6%
-28
N/A
10
-38
N/A
0
-38
N/A

1/01/001999 30/06/01(Ε)
243
90
153
62,9%
0
153
62,9%
33
13,6%
108
44,4%
0
0%
12
4,9%
0
0
1
0
12
5,1%
-1
N/A
13
5,5%
12
1
0,5%
0
1
0,5%

2800
2,962
-162
N/A
0
-162
N/A
279
10%
991
35,4%
0
0%
-1,432
N/A
0
0
0
0
-1,432
N/A
53
N/A
-1,485
N/A
485
-1970
N/A
0
-1970
N/A

Προ αποσβέσεων
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ( σε εκατ. ∆ρχ.)

1998

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσης
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Μείοω: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές & άλλες Μακροπρ. Απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήεις
Χρεόγραφα
∆ιαθέσιµα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Μεταβατίκοι Λογ/σµοι Εναργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λογαριασµοί Τάξεως

10
0

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μεοχίκο Κεφάλαιο
Λοιποί Λογαριασµοί Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογ/σµοι Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Λογαριασµοί Τάξεως

1999

1999
(χιλ. ευρώ)
41
119,74
0
0

23
1
23
1
54
0
11
65
0
99
0

233
1
235
4
205
0
511
720
0
995
0

648,08
4,11
688,19
12,03
600,15
0
1.499,63
2.111,81
0
2.919,74
0,00

1998
125
-71
54
0
0
45
45
0
99
0

1999
577
111
688
0
0
307
307
0
995
0

1999
1.692,15
325,46
2.017,61
0
0
902,13
902,13
0
2.919,74
0

Αποτίµηση εταιρίας, τίµηµα συµµετοχής και χρηµατοδότηση αυτής
Το Μάρτιο 2001, η SPACE HELLAS κατέστη µέτοχος του 19% της INTERNET
HELLAS µέσω ΑΜΚ της τελευταίας και παραίτηση των δικαιωµάτων των
παλαιότερων µετόχων
Το τίµηµα που κατεβλήθη ανέρχεται σε 1.014.225.300 δρχ και προήλθε από
τα διαθέσιµα κεφάλαια της εταιρείας µετά την τελευταία AMK (δηµόσια
εγγραφή)
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GARNETT ASSOCIATES A.E.
Συµµετοχή της SPACE HELLAS: 50%
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1997 µε την υπ' αριθµόν 89.053/27-6-1997 µε αύξοντα
αριθµό Γενικό 7858 και Ειδικό 2545 την 1η Ιουλίου 1997, περίληψη του
οποίου δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύµων
Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης, αριθµός φύλλου 4535/1-71997 µε την µορφή της ΕΠΕ. Με την υπ'αριθµόν 7373/2001 απόφαση του
Νοµάρχη Αθηνών µετατράπηκε σε Α.Ε. και δηµοσιεύθηκε στο υπ'αριθµόν
2305/24.04.2001 ΦΕΚ µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48822/01/Β/01/263. Έδρα της εταιρίας
είναι ο ∆ήµος Αθηναίων και συγκεκριµένα το κτίριο επί της οδού
Μιχαλακοπούλου 42 (2ος όροφος). Η διάρκεια της εταιρίας καθορίσθηκε
50ετής.
Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το Καταστατικό της είναι:
•

Προγράµµατα Η/Υ (λογισµικό ) πάσης φύσεως
Η κατασκευή και εκπόνηση µελετών αναφορικά µε πάσης φύσεως
προγράµµατα Η/Υ και εµπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η

εισαγωγή

από

ξένες

χώρες

και

εµπορία

πάσης

φύσεως

προγραµµάτων Η/Υ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ελληνικών και ξένων
οίκων κατασκευής και εµπορίας προγραµµάτων πάσης φύσεως για
Η/Υ.
Η εξαγωγή και εµπορία σε όλες τις χώρες του εξωτερικού πάσης
φύσεως προγραµµάτων Η/Υ.
•

Σύµβουλοι επιχειρήσεων
Η παροχή σε κάθε είδους και αντικειµένου εταιρείες, οργανισµούς και
ιδρύµατα

στην

Ελλάδα

και

το

εξωτερικό

συµβουλευτικών

υπηρεσιών

σε

µηχανοργάνωσης,

µηχανογράφησης,

πάσης

φύσεως

θέµατα

οργάνωσης,

διοίκησης,

πωλήσεων,

οικονοµικών υπηρεσιών, λογιστικών και γενικότερα σε όλο το φάσµα
εργασιών και εσωτερικής ή εξωτερικής οργάνωσης.
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Η παροχή υπηρεσιών συµβούλων επιχειρήσεων σε θέµατα επιλογής
προγραµµάτων, επιλογής Η/Υ, επιλογής µηχανηµάτων κάθε είδους και
προέλευσης,

επιλογής

προσωπικού,

αξιολόγησης

επενδύσεων,

αξιολόγησης προσωπικού κλπ.
•

Μηχανήµατα-Εµπορεύµατα
Η κατασκευή πάσης φύσεως (ηλεκτρονικών και µηχανικών)
Μηχανηµάτων, Η/Υ, εξαρτηµάτων Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισµού
Η/Υ, µηχανηµάτων ελέγχου, µηχανηµάτων εργοστασίων κ.λ.π. και η
εµπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εταιρειών και η εισαγωγή
από ξένες χώρες και εµπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πάσης
φύσεως

(ηλεκτρονικών

και

µηχανικών)

Μηχανηµάτων

Η/Υ,

εξαρτηµάτων Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισµού Η/Υ, µηχανηµάτων
ελέγχου, µηχανηµάτων εργοστασίων κλπ.
Όλα τα παραπάνω αναφορικά µε την εµπορία και αντιπροσώπευση, ισχύουν
και για κάθε προϊόν αναλώσιµο για Η/Υ και περιφερειακά προϊόντα, για
εξοπλισµό

γραφείων

βιοµηχανικής,

και

βιοτεχνικής

γενικά
κλπ.

αυτοµατισµό
παραγωγικής

γραφείου,
διαδικασίας

αυτοµατισµό
κάθε

είδους,

συστήµατα ηλεκτρονικών ελέγχων για βιοµηχανίες, βιοτεχνίες εµπορικές και
παραγωγικές εταιρείες, τράπεζες κλπ.
•

Εκπαίδευση
Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, αναφορικά µε
προγράµµατα Η/Υ και χρήση αυτών, οργάνωση επιχειρήσεων σε κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και η
δηµιουργία εκπαιδευτικού κέντρου που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της
εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

•

Βιοµηχανία – Παραγωγή
Η δηµιουργία κάθε είδους βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής µονάδας για
παραγωγή Η/Υ, εξαρτηµάτων Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισµού Η/Υ και
γενικότερα µηχανολογικού και µηχανικού εξοπλισµού, στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

-15-

SPACE HELLAS

•

Κοινοπραξίες – Νέες Εταιρείες
Η δηµιουργία κοινοπραξιών, συνεταιρισµών, θυγατρικών εταιρειών και η
συµµετοχή σε κάθε είδους και νοµικού τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις µε
όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.

•

Πώληση ∆ικαιωµάτων – Εξαγορά δικαιωµάτων
Η πώληση των πνευµατικών ή άλλων δικαιωµάτων της σε προϊόντα που
κατασκευάζει η ίδια ή αντιπροσωπεύει.

•

Επικοινωνίες
Η

δηµιουργία

επικοινωνιακού

δικτύου

κάθε

νόµιµης

µορφής,

ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνιών, που µεταφέρει ήχο, εικόνα και
δεδοµένα (internet, e-mail, κινητής και ακίνητης τηλεφωνίας κλπ.).
Η εκµίσθωση των υπηρεσιών χρήσης των παραπάνω υπηρεσιών σε
κάθε µορφής εταιρείες και ιδιώτες.
Η σύναψη συµβάσεων υποµίσθωσης, αντιπροσωπειών ή ιδρύσεως
συνεταιρισµών µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και εταιρείες και
παροχής αντιστοίχων υπηρεσιών.
•

Τεχνική Υποστήριξη
Η παροχή κάθε µορφής και έκτασης τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης
τόσο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όσο και πάσης φύσεως
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και µηχανολογικού εξοπλισµού.

Μέσα επίτευξης:
Για την επίτευξη του σκοπού της δύναται η συνιστώµενη µε το παρόν εταιρεία
να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.
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Αντικείµενο ∆ραστηριότητας –Προϊόντα – Πελάτες –Προοπτικές της
εταιρίας
Η Garnett Associates ΑΕ παρέχει Τεχνολογικές Λύσεις και Υψηλής Ποιότητας
Υπηρεσίες σε Ιδιωτικές εταιρείες και Βιοµηχανίες, Κυβερνητικούς Οργανισµούς
και Φορείς σε θέµατα Τεχνολογιών Ζωτικής Σηµασίας. Οι κύριοι τοµείς
δραστηριότητας είναι η Επιχειρησιακή Συνέχεια και Εγρήγορση, τα Συστήµατα
Άµεσης Ενεργοποίησης και Ενηµέρωσης, τα Κέντρα Επιχειρήσεων και Ελέγχου,
η ∆ιαχείριση Κρίσεων καθώς και η αντιµετώπιση θεµάτων που έχουν σχέση µε
την Ασφάλεια, την Υγιεινή και το Περιβάλλον.
Η Garnett Associates είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης, για Ελλάδα και Κύπρο,
των κορυφαίων οίκων στον κόσµο στον τοµέα αυτό, µε περισσότερες από
14.000 εγκαταστάσεις σε 30 χώρες, που συνθέτουν µια εµπειρία 20.000
ανθρωποετών. Οι λύσεις µας αναδεικνύουν σε καθηµερινή βάση, την
λειτουργική τους προστιθέµενη αξία και παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην
αυτοµατοποίηση των ∆ιαδικασιών Πληροφόρησης και Ενεργοποίησης των
Μηχανισµών Έκτακτης Ανάγκης.
Η εξαιρετική τεχνογνωσία, η υψηλή εξειδίκευση των στελεχών της, η
πολύχρονη εµπειρία του προσωπικού στο γνωστικό αντικείµενο, καθώς και η
προσέγγιση για Ολική Ποιότητα στις προσφερόµενες υπηρεσίες και λύσεις
είναι από τις αρχές που χαρακτηρίζουν την εικόνα και τον τρόπο συνεργασίας
της εταιρείας.
Στο

πελατολόγιο

της

Garnett

Associates

A.E

µεταξύ

άλλων

είναι:

Τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ, Ιχθυοκαλλιέργειες ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ASTRA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, Υπουργείο Πολιτισµού, Warner
Lambert A.E., κα.

-17-

SPACE HELLAS

Μετοχική Σύνθεση και ∆ιοίκηση της εταιρίας πριν και µετά την
εξαγορά.
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας προ της εξαγοράς του 50% από την SPACE
HELLAS A.E. ανέρχονται σε 20.000.000δρχ, διαιρούµενο σε 2.000δρχ εταιρικά
µερίδια ονοµαστικής αξίας κάθε εταιρικού µεριδίου 10.000δρχ.
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας ήταν η εξής:

ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταιρικά Μερίδια

%

Σταµάτης Τουρνής
Ρηγίνος Βλάχος

1.000
1.000

50
50

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας ήταν:
1) Σταµάτης Τουρνής
2) Ρηγίνος Βλάχος

∆ιαχειριστής
∆ιαχειριστής

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετά την εξαγορά ανέρχεται σε δραχµές
εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι
(75.019.520), διαιρούµενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τέσσερις (5.504)
µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (13.630)
δραχµών.

Μέτοχος
Ρηγίνος Βλάχος
(οδός Σµύρνης αριθ. 78)
Σταµάτης Τουρνής
(οδός Ανταίου αριθ. 48)
SPACE HELLAS AE
(οδός Μεσογείων αριθ. 312)
ΣΥΝΟΛΟ

Μετοχές
500

%
25

Αριθµός Ψήφων
500

500

25

500

1.000

50

2.000
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Σήµερα η εταιρία διοικείται από εξαµελές ∆.Σ. η θητεία του οποίου είναι µέχρι
την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας που θα συγκληθεί µέχρι την
30/6/2002 και η σύνθεση του έχει ως εξής:

Όνοµα
Ρηγίνος Βλάχος
Σταµάτης Τουρνής
Νικόλαος Κόκκινος
Γεώργιος Λαγογιάννης
Αναστάσιος Γκιόκας
Κωνσταντίνος Βαλλής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(σε εκατοµ. ∆ρχ)
Κύκλος Εργασιών
Μείων:Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
% επί του κύκλου εργασιών
Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Σύνολο
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα ∆ιοικήσεως
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοσα ∆ιαθέσεως
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
% επί του κύκλου εργασιών
Λειτουργικό Αποτέλεσµα
% επί του κύκλου εργασιών
Πλέον:Έσοδα από Συµµετοχές
Πλέον:Έσοδα από Χρεογράφων
Πλέον:΄Εκτακτα και Ανόργανα
Μείων:Έκτακτα και Ανόργανα
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων
% επί του κύκλου εργασιών
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
% επί του κύκλου εργασιών
Κέρδη προ Αποσβέσεων και
% επί του κύκλου εργασιών
Αποσβέσεις
Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων
% επί του κύκλου εργασιών
Φόρος Χρήσης
Κέρδη Χρήσεως µετά Φόρων
% επί του κύκλου εργασιών

Θέση
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος &∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

1999

2000

50
14
36
72%
0,3
36
72%
15
30%
0,1
0,20%
0
0%
21
42%
0
0
0,2
0,01
21
42%
0,08
0,16%
20
40%
1
19
38%
0
19
38%

52
20
32
61,53%
0
32
61,53%
20
38,46%
0,6
1,20%
0
0%
11
21%
0
0
0,3
3
8
15,38%
1
1,90%
9
17,30%
1
8
15,38%
0
8
15,38%

Προ Αποσβέσεων
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
(σε εκατ. δρχ.)
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια
Συµµετοχές & Λοιπές Μακρ. Απαιτ.
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθ/κά & Υπολ. εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογ. Παθητικού
Σύνολο Παθητικού
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1999
1
0
2
1
29
0
33

2000
1
0
1
1
27
0
30

20
0
20

20
0
20

12,5
12,5
0
33

10
10
0
30
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SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Συµµετοχή της SPACE HELLAS A.E.: 99,9%
Έτος ίδρυσης – Έδρα – ∆ιάρκεια & Σκοπός της Εταιρίας
H εταιρία ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 5064/16.7.1996) από τη SPACE HELLAS
A.E. και τον κ. ∆ηµήτριο Μανωλόπουλο, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
της τελευταίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της
Νοµαρχίας Αττικής (ΜΑΕ 36093/01AT/B/96/187). Η έδρα της εταιρίας είναι ο
∆ήµος Χολαργού, οδός Μεσογείων 302. Η πλήρης επωνυµία της εταιρίας είναι
SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ο
διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι «SPACE NET». Η διάρκεια της εταιρίας
ορίστηκε σε τριάντα έτη και ο σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 3
του καταστατικού της είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Αντικείµενο ∆ραστηριότητας-Προϊόντα-Προοπτικές
Η εταιρία έχει ως αντικείµενο εργασιών την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών

και

δραστηριοποιείται

στον

ευρύτερο

χώρο

παροχής

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αφορούν υπηρεσίες διασυνδεσιµότητας,
καθώς και υπηρεσίες διεπιχειρησιακών συναλλαγών (Β2Β) προστιθέµενης αξίας
Η SPACE NET A.E. είναι µια από τις πρώτες εταιρίες που έλαβε άδεια από την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.) για την παροχή υπηρεσιών
φωνητικής τηλεφωνίας σε κλειστές οµάδες χρηστών (Closed User Group).
H SPACE NET A.E. δηµιουργήθηκε για να προσφέρει υψηλού επιπέδου
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και ολοκληρωµένες λύσεις που καλύπτουν
απόλυτα τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε κάθε σηµείο στη γη.
Οι βασικότερες και πλέον διαδεδοµένες υπηρεσίες της εταιρίας περιγράφονται
συνοπτικά παρακάτω:
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•

Υπηρεσίες ∆ικτύου Concert
H βρετανική BRITISH TELECOM (BT), µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες
στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, σε συνεργασία µε την ΑΤ&Τ, µια από τις
µεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, δηµιούργησαν το
παγκόσµιο δίκτυο CONCERT. H SPACE NET A.E. είναι ο εθνικός
συνεργάτης

του

δικτύου

διασυνδεσιµότητας

CONCERT.

To

δίκτυο

CONCERT καλύπτει όλο το φάσµα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, µε
παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες και 1.300 σηµεία σ’ όλο τον
κόσµο. Η SPACE NET είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των κόµβων του
δικτύου, την εξυπηρέτηση των πελατών και την προώθηση των υπηρεσιών
του δικτύου CONCERT στην ελληνική επικράτεια. Το 1996, χρονιά που
δόθηκαν και οι πρώτες άδειες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην
Ελλάδα, η SPACE NET A.E. σύναψε συµφωνία διανοµής (distribution) και
υποστήριξης κόµβου (Node Housing) για τις υπηρεσίες του δικτύου
CONCERT στην Ελλάδα.
•

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
Το φάσµα των συµβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία έχει
στόχο την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για τη βελτίωση των
διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιών
και των πληροφοριών της σύγχρονης επιχείρησης.

•

Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας
Η SPACE NET αναπτύσσει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας διεπειρησιακών
συναλλαγών σε κάθετες αγορές πάνω σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα .
Ενδεικτικά αναφέρουµε:
∆ιαχείριση

στόλου

οχηµάτων

µε

τεχνολογίες

δορυφορικού

εντοπισµού και επικοινωνίας µέσω του Ιντερνετ και των δικτύων
κινητής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου πάνω στο διαδίκτυο για τον
Τουρισµό
∆ιεθνείς υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ επιχειρήσεων µε
στόχο την προαγωγή του εµπορίου.
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∆ιαχείριση

Επικοινωνιακών

∆ραστηριοτήτων

των

Επιχειρήσεων

(Outsourcing)
•

Έρευνα & Άνάπτυξη
το Tµήµα Aναπτυξιακών Πρoγραµµάτων & Νέων Τεχνολογιών. Το Τµήµα
αυτό αναλαµβάνει συγκεκριµένες εργασίες που έχουν σχέση µε το
σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρµογή καινοτόµων
υπηρεσιών και εφαρµογών. Ο στόχος του είναι η ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών σε συστήµατα κινητών και δορυφορικών τηλεπικοινωνιών νέας
γενιάς Οι τοµείς ενδιαφέροντος του τµήµατος είναι οι εξής:
Τεχνολογίες Internet / Intranet
Ηλεκτρονικό εµπόριο / e-Business
Groupware / workflow systems
Ασφάλεια υπηρεσιών
∆ιαχείριση δικτύου και πόρων (network and resource management)
Broadband satellite και ATM, IP networking

Η SPACE NET A.E. δίνει τη δυνατότητα στις σύγχρονες επιχειρήσεις
να αναθέσουν σε αυτή ένα σηµαντικό µέρος ή και το σύνολο των
τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων τους.
Η εταιρία απασχολεί συνολικά 17 άτοµα εκ των οποίων 8 είναι κάτοχοι
πτυχίων

ανώτατων

εκπαιδευτικών

ιδρυµάτων

(ΑΕΙ)

και

4

κάτοχοι

µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Επενδυτικό Πρόγραµµα
Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει διεθνώς σηµαντική ανάπτυξη,
γεγονός που οφείλεται στις ταχύτατες εξελίξεις λόγω της ανάπτυξης
καινούργιων λογισµικών προγραµµάτων και της βελτίωσης και εξέλιξης των
εξαρτηµάτων και προϊόντων που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπλέον, η αυξανόµενη ζήτηση χαµηλού
κόστους τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών επηρέασε και θα συνεχίσει να
επηρεάζει τη ζήτηση και τον ανταγωνισµό στον κλάδο.
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Η SPACE NET A.E., έχοντας σηµαντική εξειδίκευση στις υπηρεσίες παγκόσµιας
διαδικτύωσης, αναµένεται ότι θα εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες της αγοράς.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η SPACE NET A.E. είναι ο Εθνικός Συνεργάτης
(National Partner) του δικτύου CONCERT, του µεγαλύτερου διεθνούς δικτύου
παροχής ολοκληρωµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το οποίο ανήκει κατά
50% στη βρετανική British Telecom και κατά 50% στην αµερικανική ΑΤ&Τ.
Στα πλαίσια της εν λόγω συνεργασίας και σε συνδυασµό µε την πλήρη
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, το επενδυτικό πρόγραµµα
της εταιρίας στοχεύει στην αναβάθµιση του υφιστάµενου ∆ικτύου ∆ιανοµής
και Εξυπηρέτησης που ήδη διαθέτει.
Η δέσµευσή της SpaceNet είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες των
πελατών της αναπτύσσοντας λύσεις που στηρίζονται στην τεχνική
αρτιότητα και στην αντίληψη της εφαρµογής. Μία οµάδα επίλεκτων
στελεχών µε υψηλή κατάρτιση, είναι έτοιµη να παρουσιάζει και να
υλοποιεί λύσεις που θα στηρίζουν τις ανάγκες πρόσβασης µιας
επιχείρησής
στρατηγικό
κόστους

στη

σηµερινή

ανταγωνιστικό

των

διαδικασιών

παγκόσµια

κοινότητα

πλεονέκτηµα
και

την

µέσα

από

υλοποίηση

που

απαιτεί

τη

µείωση

στοχευόµενων

ενεργειών.
Η εποχή που ζούµε, της απόλυτης εξειδίκευσης, οδηγούν τη SpaceNet σε
στρατηγικές συνεργασίες µε γνωστές εταιρίες στο χώρο τους, που το κύρος
και η αξιοπιστία τους εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών της. Η συνεργασία µε την INTERNET HELLAS θα επεκτείνει
γεωγραφικά

την

παροχή

υπηρεσιών

διασυνδεσιµότητας

του

δικτύου

CONCERT, (end-to-end managed services) που προσφέρει η εταιρία σε
ελληνικές και διεθνείς εταιρίες, µε παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους.
Επίσης η συνεργασία µε την Internet HELLAS θα βοηθήσει την ταχύτερη
προώθηση των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας που αναπτύσσει η SPACE NET
και οι οποίες για την προώθησή τους απαιτούν εκτεταµένη δικτυακή υποδοµή
την οποία διαθέτει η INTERNET HELLAS µε πανελλαδική παρουσία κόµβων σε
όλους τους νοµούς της χώρας.
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Η συνέργια και η συµπληρωµατικότητα των προϊόντων των δύο εταιριών
εκτιµάται ότι θα έχει σηµαντική αύξηση στις πωλήσεις της SPACE NET µε
ελαχιστοποίηση του κόστους και µεγιστοποίηση του κέρδους.
Μετοχική σύνθεση και διοίκηση της εταιρίας.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 740.000.000 δρχ.,
και διαιρείται σε 74.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000
δρχ. η καθεµία. Η σηµερινή (σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της
28.06.2001) µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής:
ΜΕΤΟΧΟΙ
SPACE HELLAS A.E.
∆ηµήτριος Μανωλόπουλος του
Σπυρίδωνα
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ
73.926

ΠΟΣΟΣΤΟ
99,9%

74
74.000

0,1%
100,0%

Η εταιρία διοικείται από 5µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του οποίου
σύµφωνα

µε

το

καταστατικό

είναι

πενταετής,

αρχοµένης

από

της

καταχωρήσεως της παρούσας αποφάσεως στο ΜΑΕ και λήγουσα µε την
εκλογή νέου ∆.Σ. από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας που θα
συνέλθει µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2005. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρίας, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 50/10-11-1999 πρακτικό συνεδρίασής
του, απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη:
ΟΝΟΜΑ
Παρασκευάς ∆ροσινός του
∆ηµητρίου
Γεώργιος Λαγογιάννης του
Παναγιώτη
Χρήστος Μπέλλος του
Παναγιώτη
Αναστάσιος Γκιόκας του
Ιωάννη
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος του
Λεωνίδα

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη
της εταιρίας που αφορούν την τελευταία τριετία.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(ποσά σε εκατ. δρχ.)
Κύκλος Εργασιών από:
Εµπορική δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών
Σύνολο Κύκλου Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης
Σύνολο Μικτών Κερδών
Μείον: Έξοδα ∆ιοίκησης
Μείον: Έξοδα ∆ιάθεσης
Μείον: Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
Σύνολο Εξόδων
Λειτουργικό Αποτέλεσµα
Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα
Κέρδη προ Τόκων & Αποσβέσεων

(% επί του Κύκλου Εργασιών)
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές)*
Κέρδη προ Φόρων
Μείον: Φόροι Χρήσης και Φορολ. Ελέγχου
πρ. Χρ.
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ.
Κέρδη µετά από Φόρους Χρ. &
Αµοιβές ∆.Σ.
Μερίσµατα

1998

1999

2000

0
285
285
213
72
0
72
27
17
16
60
12
5
3
14

0
442
442
366
76
0
76
30
19
11
60
16
22
9
29

0
718
718
490
228
0
228
84
38
19
141
87
9
8
88

4,9%
10
0
4
0
4
0

6,6%
4
1
26
0
26
0

12,2%
1
7
94
0
94
44

0
4

0
26

0
50

0

0

0

* Η εταιρία, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2556/1997 για
νέες επιχειρήσεις δε διενήργησε όπως και στις προηγούµενες χρήσεις
αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων της.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της SPACE NET A.E. την περίοδο 1998-2000
παρουσίασε αύξηση κατά 150% και διαµορφώθηκε σε 718 εκατ. δρχ. το 2000
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από 285 εκατ. δρχ. το 1998. Τα Κέρδη προ Φόρων παρουσίασαν αύξηση από
δρχ. 4 εκατ. το 1998 σε 94 εκατ. το 2000.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
(σε εκατ. δρχ.)
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια
Συµµετοχές & Λοιπές Μακρ. Απαιτ.
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Μεταβατικοί Λογ/σµοί
Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθ/κά & Υπολ. εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογ. Παθητικού
Σύνολο Παθητικού

1998
0
0
63
0
117
0

1999
0
0
89
1
215
0

2000
0
0
112
267
663
301

180

305

1.343

70
(59)
11
0
28
98
126
43
180

70
(34)
36
0
28
171
199
70
305

740
17
757
0
29
247
276
310
1.343

Σύµφωνα µε την έκτακτη Γ.Σ. της 9ης Απριλίου 2001 της SPACE HELLAS A.E.
όπου αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η τροποποίηση του πίνακα διάθεσης των
αντληθέντων κεφαλαίων, ποσό δρχ. 259.140.000 προορίζεται για συµµετοχή
στην θυγατρική µας SPACE NET A.E, για αύξηση του Μετοχικού της
Κεφαλαίου προκειµένου αυτή να συµµετέχει στην αύξηση του Μ. Κεφαλαίου
της INTERNET ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Μέχρι σήµερα ουδεµία απόφαση έχει ληφθεί από
την SPACE NET A.E. περί αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
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