
1 / 2 

 

 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. 

 

Αθήνα, 08 Μαρτίου 2013 

 

Απαντήςεισ ςε διευκρινιςτικά ερωτήματα υποψήφιων επενδυτϊν ςχετικά με την Πρόςκληςη Εκδήλωςησ 

Ενδιαφζροντοσ για την αξιοποίηςη ακινήτου ςτην περιοχή Παλιουρίου Χαλκιδικήσ. 

 

 

A/A  Παρα -

πομπή  

Ερϊτηςη Απάντηςη 

1 IV 2.1.α Εάν υποβάλλει αίτθμα 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 
για τθν αξιοποίθςθ του εν 
λόγω ακινιτου, εταιρία 
που ζχει ςυςτακεί λίγεσ 
μζρεσ πριν τθν υποβολι 
του αιτιματοσ, δθλαδι 
πριν τθν 26.03.2013, τότε 
ποια είναι τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά για τθν 
τεκμθρίωςθ των 
χρθματοοικονομικϊν 
κριτθρίων; 

Ο Τποψιφιοσ πρζπει να καταδείξει ότι κατά το 

τελευταίο οικονομικό ζτοσ είχε, ςε ενοποιθμζνθ βάςθ, 

εφόςον είναι εφαρμόςιμο, ςφνολο ιδίων κεφαλαίων 

τουλάχιςτον εικοςιπζντε εκατομμφρια ευρϊ 

(€25.000.000). 

ε περίπτωςθ που ζνα νομικό πρόςωπο ζχει ςυςτακεί 

για λιγότερο από ζνα (1) οικονομικό ζτοσ, το Σαμείο, ςε 

ςχζςθ με τθν αναφορά ςτο τελευταίο οικονομικό ζτοσ 

που αναφζρεται ςτθν Πρόςκλθςθ, κα λάβει υπόψθ το 

χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο το εν λόγω νομικό 

πρόςωπο είναι ςε λειτουργία, με τθν προχπόκεςθ ότι ο 

εν λόγω Τποψιφιοσ κα προςκομίςει πιςτοποιθτικό ι 

διλωςθ ελεγκτικισ εταιρείασ αναγνωριςμζνου κφρουσ, 

πιςτοποιθμζνθσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ που κα 

βεβαιϊνει το χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ του 

νομικοφ προςϊπου και κα αναφζρει τα ίδια κεφάλαια 

του Τποψθφίου. 

Επίςθσ, θ εταιρεία κα πρζπει να προςκομίςει τα 

ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παράγραφο IV.2.1 (γ) 

τθσ Πρόςκλθςθσ. 

ε περίπτωςθ που το νεοςφςτατο νομικό πρόςωπο δεν 
διακζτει ίδια κεφάλαια που να ανζρχονται ςε 
τουλάχιςτον εικοςιπζντε εκατομμφρια ευρϊ 
(€25.000.000), δφναται να εξεταςτεί από τον Τποψιφιο 
το ενδεχόμενο να υποβάλει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 
ωσ φυςικό πρόςωπο (πρόςωπα) και να καταδείξει ότι 
διακζτει επαρκι κεφάλαια για τθν επζνδυςθ. Ο 
υπολογιςμόσ του "χετικοφ Υψουσ Κεφαλαίου" (βλ. 
αναλυτικά παράγραφο ΙV 2.1.Β τθσ Πρόςκλθςθσ) 
γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ το άκροιςμα των κάτωκι: 

(i) Σα ίδια κεφάλαια εταιρειϊν ςτισ οποίεσ 
ςυμμετζχει ωσ εταίροσ / μζτοχοσ κατά το 
ποςοςτό ςυμμετοχισ του Τποψθφίου ςε αυτζσ, 
ςφμφωνα με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι 
βάςει φορολογικϊν δθλϊςεων των εταιρειϊν 
αυτϊν.  

(ii) Κατακζςεισ ςε μετρθτά ςε τράπεηα ι 
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άλλο πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα 
ςε ζνα τουλάχιςτον κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ, του 
ΕΟΧ ι του ΟΟΑΑ. 

(iii) Ρευςτοποιιςιμα και μεταβιβάςιμα 
αξιόγραφα.  

 

 


