
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Χορήγησης ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία ««ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»   και τον διακριτικό τίτλο 
«ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη  (άρθρα 99 έως 101 του ν. 
4548/2018, όπως ισχύει).  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ       44347007000                ΑΦΜ 094173316 
 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ 

ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»    και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» με τον οποίο θα αναφέρεται εν 

συνεχεία,  ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 15ης Νοεμβρίου  2021, 

αποφάσισε να χορηγήσει ειδική άδεια, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του 

ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου η  εταιρεία να αγοράσει από τους κ.κ. Ιωάννη Μαθιό του 

Κωνσταντίνου και Δημήτριο Μαθιό του Νικολάου  και από έκαστο αυτών  3.197 ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας   2,55  ευρώ ανά μετοχή έναντι τιμήματος ενός λεπτού ανά μετοχή,  της εταιρείας «ΜΠΑΟΥ 

ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» άρα συνολικά να αγοράσει 6.394 μετοχές με συνολικό τίμημα 639,4 ευρώ. 

Η εταιρεία   με την επωνυμία «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.»  με τον οποίο εν συνεχεία 

θα αναφέρεται είναι θυγατρική της «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» εφόσον  εκ του συνόλου  των 118,200 

ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας 2,55 ευρώ εκάστης,  Η «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» διαθέτει  

111.806 μετοχές,   ενώ οι λοιπές 6.394 μετοχές ανήκουν από 3.197 στους κκ Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου 

και Δημήτριο Μαθιό του Νικολάου. 

Τα παραπάνω πρόσωπα-πωλητές , με πολλαπλές  ιδιότητες, είναι πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 99 του 

Ν. 4548/2018  εφόσον έχουν διατελέσει πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι αντίστοιχα των διοικητικών 

συμβουλίων και των δύο εταιρειών.  

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

ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, έλαβε υπόψη 

του την από 10/11/2021 Έκθεση επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής,  ανέθεσε στην ελεγκτική 

εταιρεία ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές . 

η  οποία αξιολογεί ότι η συναλλαγή είναι  δίκαιη και εύλογη για την ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε  και τους 

μετόχους της,  που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, και τους μετόχους μειοψηφίας, εφόσον προσδιόρισε   ότι    

το εύρος αξιών της εταιρείας «BAU MARKET A.E.»  , κυμαίνεται μεταξύ ποσού 176.304 ευρώ  ή άλλως 



μεταξύ 1,49  και 2,02€/μετοχή και οι μετοχές των παραπάνω μετόχων θα μεταβιβαστούν αντί τιμήματος 

ενός λεπτού ανά μετοχή και συνολικά ένατι 319,7 ευρώ ανά πακέτο μετοχών.  Η  παραπάνω έκθεση, 

εκτενώς εξηγεί  τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται για αυτή την αξιολόγηση, μαζί με τις μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 Οι κκ Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου και Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου δεσμεύτηκαν να  

μεταβιβάσουν προς την ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε τις μετοχές της ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. στην συμβολική τιμή 

του ενός λεπτού του ευρώ , τιμή πόρρω απέχουσα από την εκτιμηθείσα αξία των μετοχών, προκειμένου να 

διευκολύνουν τα πλάνα εξυγίανσης της εταιρείας «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.», διότι μετά την ολοκλήρωση της εν 

λόγω συναλλαγής, δηλαδή της αγοράς των 6.394  μετοχών της εταιρείας «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.», η 

«ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» θα διαθέτει των 118,200  μετοχές της εταιρείας, άρα η συμμετοχή της  στο 

μετοχικό κεφάλαιο της  ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.  θα ανέρχεται στο 100%.  

Σημειώνεται ότι από την ψηφοφορία για την έγκριση της ανωτέρω συναλλαγής, απείχαν τα  μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» που  έχουν ιδιότητες εξ αυτών των παραγράφου 2 

του  άρθρου 99 του ν. 4548/2018,  προς κατοχύρωσιν των συμφερόντων των μετόχων της εταιρείας. 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018, 

όπως ισχύει σήμερα.  Σύμφωνα με αυτήν  εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας 

ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να 

ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 

19/11/2021  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ολόκληρο το παραπάνω πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας έχει δημοσιευτεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ 

Η έκθεση αξιολόγησης για την  εταιρεία “ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε»  είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας  


