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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 6 Μαρτίου 2003, µε απόφαση του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ετέθη υπό
καθεστώς επιτήρησης η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρίας µας. Ως
αιτιολογικό της απόφασης χρησιµοποιήθηκε το ό,τι η εταιρία παρουσίασε επί µία
τριετία ζηµίες.
Η πορεία, τα προβλήµατα, η περιουσία και οι προοπτικές της Α. ΚΑΜΠΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., της οποίας το νέο όνοµα, σύµφωνα µε απόφαση της από 20
Φεβρουαρίου 2003 έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της, είναι REDS
Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών, είναι – και ήταν – γνωστά.
Και στο επενδυτικό κοινό και στις εποπτεύουσες αρχές.
Την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της Εταιρίας, µε την υπαγωγή στις
διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1892, κατά τις χρήσεις 1997-1998, ακολούθησε η
προοπτική ανάπτυξης του µοναδικού, αλλά πολύ σηµαντικού περιουσιακού στοιχείου
που παρέµεινε στην εξυγιανθείσα εταιρία: των δύο προνοµιακών στον Ελλαδικό
χώρο ακινήτων που κατέχει στην ταχύτατα και δυναµικά αναπτυσσόµενη περιοχή
των Μεσογείων (Κάντζα Παλλήνης και Γυαλού Σπάτων). Ο όλος σχεδιασµός
ανατράπηκε και η προγραµµατισµένη πορεία διακόπηκε τον Σεπτέµβριο του 2001,
µετά την ακυρωτική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, σχετικά µε την
πολεοδόµηση του ακινήτου της Κάντζας. Η απόφαση αυτή κατέστησε ανενεργό την
Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σύµφωνα µε την οποία προσδιορίζονταν
χρήσεις γης Πολεοδοµικού Κέντρου, και βάσει των οποίων είχε προκριθεί και
σχεδιαστεί η αξιοποίηση του συγκεκριµένου ακινήτου.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, προκειµένου να αντιστρέψει την αρνητική οικονοµική
εικόνα των τελευταίων χρόνων και εκτιµώντας ότι η δυνατότητα ορθολογικής
ανάπτυξης των ακινήτων, σύµφωνα µε τον επιδιωκόµενο σχεδιασµό, αναγκαστικά
πλέον καθυστερούσε, επεξεργάσθηκε ένα εναλλακτικό επιχειρησιακό σχέδιο, το
οποίο έθεσε σε εφαρµογή το 2002, µε την έγκριση των επενδυτών και των αρχών του
Χ.Α..
Με το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του Χ.Α. τον Οκτώβριο του
2002, η εταιρία απευθύνθηκε στο επενδυτικό κοινό και ολοκλήρωσε τον ∆εκέµβριο
του 2002, την αναγκαία για την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου αύξηση
του µετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης τον ∆εκέµβριο του 2002 ολοκληρώθηκαν οι
περιγραφόµενες στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο απορροφήσεις των
θυγατρικών εταιριών.
Με τις κινήσεις αυτές η εταιρία αποκτούσε πλέον δραστηριότητα, έσοδα, θετικές
χρηµατοροές και – για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια – ήδη από το 2003
κερδοφορία, παρά το γεγονός των αυξηµένων αποσβέσεων που επιβάλλονται λόγω
της φύσης της εκµετάλλευσης των ακινήτων της. Από τα τέλη του 2002 η εταιρία,
χωρίς να στερείται κανενός από τα περιουσιακά της στοιχεία, παρουσιάζει και ένα
πρόσθετο χαρακτήρα και προσανατολισµό: ∆ραστηριοποιείται στον τοµέα παροχής
υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων, ανέλαβε την ιδιοκτησία και εκµετάλλευση του
ψυχαγωγικού κέντρου VESO MARE στην Πάτρα, απέκτησε συµµετοχή κατά 67%
στην εταιρεία ανάπτυξης του προτύπου οικιστικού συγκροτήµατος «Λόφος

Παλλήνη» και ανέλαβε την ανάπτυξη ακινήτου στο Ίλιον Αττικής, µε την ανέγερση
ψυχαγωγικού κέντρου, η έναρξη λειτουργίας του οποίου και η εκµετάλλευσή του από
την εταιρία, θα γίνει εντός του 2003.
Σήµερα η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρίας έχει τεθεί υπό καθεστώς
επιτήρησης. Η έξοδος από το καθεστώς αυτό απαιτεί έγκριση Πληροφοριακού
∆ελτίου, το οποίο να πείθει για την επιστροφή της εταιρίας στην κερδοφορία. Αυτό
ήταν και το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του Οκτωβρίου 2002, το οποίο
εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του Χ.Α. και αποτέλεσε την πρόσκληση συµµετοχής του
επενδυτικού κοινού στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το πρόγραµµα
αυτού του Ενηµερωτικού ∆ελτίου τηρείται µε συνέπεια από την εταιρία, η ∆ιοίκηση
της οποίας θα υλοποιήσει τις δεσµεύσεις που πηγάζουν από αυτό.
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