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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            
                                             

Ενημέρωση για την ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία 

«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για την κατάρτιση συναλλαγής με 

συνδεδεμένο μέρος (άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει).                                                                                                                                              

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (εφεξής «CNL CAPITAL 

Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.») γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της από 09.04.2021 ανακοίνωσής της σχετικά με τη 

χορήγηση δυνάμει του από 08.04.2021 πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, το οποίο 

καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 2528514 την 

16.04.2021, ειδικής άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, ήτοι με τη 

διαχειρίστρια αυτής, CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.,  κατ’ άρθρο 99 επ. του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, παρήλθε 

άπρακτη την 27η Απριλίου 2021, η προθεσμία των δέκα (10) ημερών της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 

4548/2018 για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί 

της παροχής ειδικής άδειας για τη σύναψη των νέων Συμβάσεων Διαχείρισης Επενδύσεων και Παροχής 

Υπηρεσιών Διοίκησης μεταξύ της Εταιρείας και της CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. 

 

Με τη σύναψη των νέων Συμβάσεων Διαχείρισης Επενδύσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης, η CNL 

CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.  θα αναθέσει και η CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. θα αναλάβει εκ νέου εντός του πλαισίου του 

Νόμου περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, N. 4209/2013 όπως ισχύει, τόσο την 

εκτέλεση όλων εκείνων των υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση των επενδύσεών και την 

πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών που έχουν εν γένει σχέση με τη διαχείριση των 

επενδύσεών της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., όσο και την εκτέλεση όλων εκείνων των υπηρεσιών που 

αφορούν στη διοικητική διαχείριση και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών που έχουν 

εν γένει σχέση με τη διοίκησή της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.    

 

Η αμοιβή της CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση των 

επενδύσεών της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. διαχωρίζεται στην Αμοιβή Διαχείρισης και την Αμοιβή 

Απόδοσης. Η Αμοιβή Διαχείρισης ορίζεται ως ποσοστό 1.80% ετησίως επί της συνολικής αξίας του 

ενεργητικού της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.  Η Αμοιβή Απόδοσης ορίζεται ως ποσοστό 10% επί των 

κερδών προ φόρων της της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες 
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οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ/IFRS και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό 

ελεγκτή λογιστή. Η συνολική αμοιβή της CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.  για την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν 

στη διοικητική διαχείριση της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., ορίζεται σε €60.000 ετησίως. Σε περίπτωση 

που η αξία του υπό διαχείριση ενεργητικού της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. υπερβεί τα €20.000.000, 

τότε η αμοιβή της CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.  θα αυξηθεί κατά €20.000, ανερχόμενη σε 80.000€ ετησίως, ενώ αν η 

αξία του υπό διαχείριση ενεργητικού της υπερβεί τα €50.000.000, τότε η αμοιβή θα αυξηθεί κατά 

επιπλέον €40.000, ανερχόμενη σε €120.000 ετησίως.     

 

Η άδεια χορηγήθηκε δεδομένου ότι τόσο η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. όσο και η CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. 

επιθυμούν να συνεχίσουν την υφιστάμενη συνεργασία τους με νέους όρους και συμφωνίες ούτως ώστε 

να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. να κάνει χρήση και άλλων επενδυτικών 

εργαλείων που θα αναπτυχθούν κατά την εφαρμογή της σχεδιαζόμενης διευρυμένης επενδυτικής 

στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. και να επεκταθεί κατά επτά (7) έτη από την υπογραφή των 

νέων Συμβάσεων Διαχείρισης Επενδύσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης ο χρόνος διάρκειας της 

υφιστάμενης συνεργασίας ώστε να ανταποκρίνεται στο μεσο-μακροπρόθεσμο πλάνο της διαχειρίστριας 

CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για την ανάπτυξη της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. Οι νέες Συμβάσεις Διαχείρισης 

Επενδύσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης αναμένονται να υπογραφούν εντός του Μαΐου 2021.   

 

Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL 

CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του ν. 4548/2018, έλαβε υπόψη του την από 

30/03/2021 Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Συμβούλου επί του δικαίου και ευλόγου της 

συναλλαγής, της εταιρείας Λογιστικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Business Monitor ΑΕ» 

(www.businessmonitorsa.gr), η οποία αξιολογεί ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την CNL 

CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.  και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων 

των μετόχων μειοψηφίας CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται, 

μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Η Έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι α) οι όροι 

των υπό κρίση Συμβάσεων κρίνονται ως εύλογοι και δίκαιοι για την CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. και τους 

μετόχους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, β) δεν προκύπτει πως συγκεκριμένη ομάδα μετόχων ή 

άλλο μέρος αποκομίζει δυσανάλογο όφελος εις βάρους των υπολοίπων και γ) δεν εντοπίστηκαν άλλοι 

κίνδυνοι ή οικονομικοί όροι αντίθετοι με την κοινή επιχειρηματική ή οικονομική πρακτική σε όμοιες 

συναλλαγές. 
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Εν όψει των ανωτέρω, και δεδομένου ότι τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο διατυπώσεις 

δημοσιότητας και παρήλθε άπρακτη η ως άνω αναφερόμενη δεκαήμερη προθεσμία, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι κατέστη οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 

100 του Ν. 4548/2018, η άδεια που είχε χορηγηθεί δυνάμει της από 08.04.2021 απόφασης του για την 

κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής, η οποία είναι δίκαιη και εύλογη και προάγει τα συμφέροντα της 

Εταιρείας.  

 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018. 

 
 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2021 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «CNL Capital Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών - Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και 
τον διακριτικό τίτλο «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ» 
 
I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Στο πλαίσιο της εντολής που μας δόθηκε με την από 23 Μαρτίου 2021 σύμβαση ανάθεσης 
μεταξύ της Εταιρείας σας και της Business Monitor A.E. (εφεξής, «Σύμβουλος») σας 
παραθέτουμε την έκθεση αξιολόγησης (εφεξής, «Έκθεση») κατά τα οριζόμενα στο αρ. 101§ 
του ν. 4548/2018 η οποία περιλαμβάνει τις κρίσεις μας για το εύλογο και δίκαιο των όρων 
των υπό κρίση συμβάσεων για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής που δεν είναι 
συνδεδεμένα με την αντισυμβαλλόμενη μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων 
μειοψηφίας. 
 
Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται η καθεαυτή αξιολόγηση των συναλλαγών μεταξύ της 
Εταιρείας και του συνδεδεμένου μέρους, οι σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που 
λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της αξιολόγησης, η περιγραφή της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιήθηκε καθώς και οι γενικότερες παραδοχές και περιορισμοί του έργου. 
 
ΙΙ. Ιστορικό 
 
Η Εταιρεία πρόκειται να προβεί σε σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών με την εταιρεία «CNL 
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», διακριτικό τίτλο 
«CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.» κατά την οποία η «CNL Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών 
Εναλλακτικών Επενδύσεων», διακριτικό τίτλο «CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.» θα παρέχει στην Εταιρεία 
α) υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων και β) υπηρεσίες διοικητικής διαχείρισης εντός του 
πλαισίου του Νόμου περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. 

Αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων η Εταιρεία επιθυμεί να παραχωρήσει 
την εκτέλεση των υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση των επενδύσεών της εντός του 
πλαισίου του Νόμου περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως 
ισχύει (εφεξής ο «Ν. 4209/2013»), όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο προσχέδιο 
σύμβασης, και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών που έχουν εν γένει 
σχέση με τη διαχείριση των επενδύσεών της στην εταιρεία CNL AΕΔΟΕΕ. 

Η αμοιβή της Διαχειρίστριας για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας διαχωρίζεται 
στην Αμοιβή Διαχείρισης και την Αμοιβή Απόδοσης. Η Αμοιβή Διαχείρισης ορίζεται ως 
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ποσοστό 1.80% ετησίως επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ. Ο υπολογισμός 
της γίνεται σε μηνιαία βάση (ήτοι 0.15% μηνιαίως) εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερών 
εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού του ΟΕΕ κατά 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Η Αμοιβή Απόδοσης ορίζεται ως 
ποσοστό 10% επί των κερδών προ φόρων της ΕΚΕΣ, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ/IFRS και έχουν 
ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Τα προαναφερόμενα κέρδη προ φόρων, επί των 
οποίων γίνεται ο ανωτέρω υπολογισμός, δεν συμπεριλαμβάνουν το έξοδο της Αμοιβής 
Απόδοσης.  

Αναφορικά με τις υπηρεσίες διοικητικής διαχείρισης εντός του πλαισίου του Νόμου περί 
Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων η Εταιρεία επιθυμεί να 
παραχωρήσει την εκτέλεση όλων εκείνων των υπηρεσιών σχετικών με τη διοικητική της 
διαχείριση εντός του πλαισίου του Νόμου περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών 
Επενδύσεων, όπως ισχύει (εφεξής ο «Ν. 4209/2013»), όπως περιγράφονται λεπτομερώς 
στο αρ. 3 «Καθήκοντα της Διαχειρίστριας ως προς την παροχή υπηρεσιών διοίκησης ΟΕΕ» 
του σχετικού προσχεδίου, και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών που 
έχουν εν γένει σχέση με τη διοίκησή της στην εταιρεία CNL AΕΔΟΕΕ. 

Η συνολική αμοιβή της Διαχειρίστριας για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών όπως 
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας, ορίζεται σε €60.000 ετησίως. Σε 
περίπτωση που η αξία του υπό διαχείριση ενεργητικού της ΕΚΕΣ υπερβεί τα €20.000.000, 
τότε η αμοιβή της θα αυξηθεί κατά €20.000, ανερχόμενη σε 80.000€ ετησίως, ενώ αν η αξία 
του υπό διαχείριση ενεργητικού της υπερβεί τα €50.000.000, τότε η αμοιβή θα αυξηθεί 
κατά επιπλέον €40.000, ανερχόμενη σε €120.000 ετησίως. 

Δεδομένου ότι τα δύο συναλλασσόμενα μέρη αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ των δύο αυτών 
μερών εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο των άρ. 99 επ. του ν. 4548/2018.  
 
Ενόψει τούτου η Εταιρεία αιτήθηκε την εκπόνηση σχετικής αξιολόγησης /  έκθεσης ώστε 
να κριθεί εάν οι συμβατικοί όροι είναι εύλογοι και δίκαιοι για την εταιρεία και τους 
μετόχους που δεν είναι συμπεριλαμβάνονται στα συνδεδεμένα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας.  
 
Με βάση τη σχετική πληροφόρηση που παρείχε η Εταιρεία η παροχή των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών από τη συνδεδεμένη εταιρεία κρίνεται ως απαραίτητη για 
την Εταιρεία δεδομένης της τεχνογνωσίας και εμπειρίας της παρέχουσας τις υπηρεσίες.  
 
III. Δεδομένα και Πηγές Πληροφόρησης 
 
● Οι Όροι και Προϋποθέσεις των υπό κρίση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της 

Εταιρείας και της «CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.» που μας παρασχέθηκαν. 

● Συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και δεδομένα που 

αντλήθηκαν από τη Βάση Δεδομένων TP Catalyst. 

● Οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. 
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● Επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες όπως προέκυψαν από προφορικές συζητήσεις και 

γραπτές επικοινωνίες μεταξύ του Συμβούλου και της Εταιρείας. 

● Λοιπές πληροφορίες που κρίθηκαν κατάλληλες για την προσήκουσα σύνταξη της 

παρούσης. 

 
IV. Νομικό Πλαίσιο 
 
Στο αρ. 101§1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, 
ορίζεται ότι: “Επί εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά η απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης του προηγουμένου άρθρου λαμβάνεται με 
βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την 
εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για 
την εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις 
οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Τα πρόσωπα της 
παραγράφου 2 του άρθρου 99 δεν συμμετέχουν στην κατάρτιση της έκθεσης”. 
  
 
V. Μεθοδολογία κατά την Επισκόπηση των υπό κρίση Συμβάσεων 
 
Η παρούσα αξιολόγηση / έκθεση συντάχθηκε κατά τις προσήκουσες και γενικά κρατούσες 
και αποδεκτές αρχές και μεθόδους της διεθνούς και εγχώριας πρακτικής. Ειδικότερα, για 
τον προσδιορισμό του εύλογου εύρους του κέρδους των υπό κρίση συμβάσεων 
χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί εάν η σχετικές αμοιβές είναι 
εντός των αποδεκτών ορίων για παρόμοιες συμβάσεις.  
 
Ειδικότερα, για την εκπόνηση της αξιολόγησης ακολουθήθηκε η κάτωθι διαδικασία: 
 

1. Επισκόπηση των βασικών όρων των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών. 

2. Ανάλυση του εύλογου εύρους κέρδους της αντισυμβαλλόμενης αναφορικά με τις 

εν λόγω υπηρεσίες. 

3. Διερεύνηση του οφέλους που τυχόν αποκομίζει συγκεκριμένη ομάδα μετόχων εις 

βάρους των υπολοίπων. 

 
VI. Αξιολόγηση των υπό κρίση Συμβάσεων 

Οι προτεινόμενες αμοιβές εξετάστηκαν ξεχωριστά και σύμφωνα με συγκρίσιμες συμφωνίες 
παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, τα αποδεκτά όρια των αμοιβών αυτών που προκύπτουν 
είναι από 3,86% έως 173,70% με διάμεσο σημείο 31,19%. Συνακόλουθα, για να είναι οι 
συναλλαγές σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, η κερδοφορία της εταιρείας CNL 
ΑΕΔΟΕΕ και συγκεκριμένα ο δείκτης NCP (Αποτελέσματα προ Φόρων & Τόκων / Συνολικό 
Κόστος) θα πρέπει να βρίσκεται εντός των παραπάνω ορίων και όσο το δυνατόν εγγύτερα 
στη διάμεσο. 
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VII. Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η αξιολόγησή μας για τις υπό κρίσει συναλλαγές 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 
α) οι όροι των υπό κρίση Συμβάσεων κρίνονται ως εύλογοι και δίκαιοι για την Εταιρεία 

και τους μετόχους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των 
μετόχων μειοψηφίας, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 101§ του ν. 4548/2018. 

β) δεν προκύπτει πως συγκεκριμένη ομάδα μετόχων ή άλλο μέρος αποκομίζει δυσανάλογο 
όφελος εις βάρους των υπολοίπων. 

γ) δεν εντοπίστηκαν άλλοι κίνδυνοι ή οικονομικοί όροι αντίθετοι με την κοινή 
επιχειρηματική ή οικονομική πρακτική σε όμοιες συναλλαγές.  

 
VIII. Περιορισμοί Έργου 
 
Η σχετική έκθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή 
τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών για φορολογικούς σκοπούς αλλά περιορίζεται 
μόνο στη διενέργεια των διαδικασιών του ν. 4548/2018. 
 
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με βάση τους όρους και προϋποθέσεις προσχεδίων 
συμβάσεων αναφορικά με τις σχετικές συναλλαγές όπως μας δόθηκαν για σκοπούς 
αποκλειστικά της παρούσας έκθεσης. 
 
Η έκθεση αυτή εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της 
Εταιρείας κατά το ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο 
σκοπό. 
 
IX. Ευθύνη Εταιρείας 
 
Η διοίκηση της εταιρείας ευθύνεται για την τήρηση των υποχρεώσεών της όπως αυτές 
απορρέουν από το ν. 4548/2018 και ειδικότερα αναφορικά με τις συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη. 
 
  




