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Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Διαδικαστική υπόθεση αποτελεί η είσοδος της ΕΛΤΕΧ άνεμος στο χρηματιστήριο Αθηνών,
ύστερα από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας από την επιτροπή
κεφαλαιαγοράς. Έτσι, η ΕΛΤΕΧ άνεμος, που είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον κλάδο
των ΑΠΕ, αποτελεί την πρώτη εταιρεία, ύστερα από μία πενταετία, που μπαίνει στο
χρηματιστήριο.        

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40
εκατ. ευρώ, ποσό που θα διατεθεί για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος
αξίας 107 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2014-2015. Τα υπόλοιπα χρήματα θα προέλθουν από
τα διαθέσιμα της εταιρείας και από τον μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.

Επενδύσεις
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο, τα χρήματα που θα
προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της
κατασκευής των παρακάτω τεσσάρων αιολικών πάρκων του ομίλου στην Ελλάδα.

- Αιολικό Πάρκο (Α/Π) στη θέση Ορθολίθι, εγκατεστημένης ισχύος 20,7 MW (45,5
GWh/έτος), στην ευρύτερη περιοχή Δρυόπης - Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας στην
αργολική χερσόνησο.
-Επέκταση του εν λειτουργία αιολικού πάρκου στην επέκταση της θέσης «Μαγούλα
Καζάκου», στην Αισύμη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Π.Ε. Έβρου της Θράκης με
επιπλέον εγκατάσταση ισχύος 16,1 MW (39,7 GWh/έτος).
-Αιολικό Πάρκο στη θέση Λύρκειο, εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW (84,8 GWh/έτος), στην
κορυφογραμμή του όρους Λυρκείου στα όρια της Π.Ε Αργολίδας και Αρκαδίας.
- Αιολικό Πάρκο στη θέση Καλογεροβούνι – Πούλος, εγκατεστημένης ισχύος 17,1 MW (45
GWh/έτος), στις νότιες παρυφές του ορεινού όγκου Πάρνωνα, εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Μονεμβάσιας (Μολάοι & Ζάρακας) στην Π.Ε. Λακωνίας.

Εάν σημειωθεί καθυστέρηση (π.χ. λόγω προσφυγών) στην υλοποίηση των παραπάνω έργων,
όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό, η εταιρεία, δεδομένου ότι διαθέτει χαρτοφυλάκιο 798
MW αιολικών πάρκων σε ποικίλα στάδια ανάπτυξης, θα χρηματοδοτήσει επένδυση που
αφορά στο αιολικό πάρκο στη θέση Γκρόπες – Ράχη Γκιώνη, εγκατεστημένης ισχύος 18,9
MW (43,9 GWh/έτος), στις νότιες παρυφές του ορεινού όγκου 34  Πάρνωνα, στη Λακωνία το
οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο αδειοδοτικό στάδιο. 

Παράλληλα, η ΕΛΤΕΧ άνεμος έχει επενδύσει το διάστημα 1/1/2011 -31/03/2014  71,8 εκατ.
ευρώ, ενώ επιδιώκει να διαθέτει λειτουργούντα έργα (αιολικά και άλλα πάρκα) 170,75MW
το 2014, 207,55MW το 2015 και 264,25MW το 2016.
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Η θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ εκτιμά ότι φέτος οι πωλήσεις θα παρουσιάσουν ελαφρά
κάμψη λόγω της μείωσης στα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας των έργων Α.Π.Ε.
(μεσοσταθμικά για τα έργα της εταιρείας περίπου 5%), που επέφερε η θέσπιση, τον
Απρίλιο του 2014, των μέτρων του «νέου ενεργειακού νόμου. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται
στο ενημερωτικό δελτίο, στο βαθμό που δεν υπάρξουν σημαντικές διαφορές στις καιρικές
συνθήκες (αιολικό δυναμικό) των δύο χρήσεων, η εν λόγω μείωση των τιμολογίων θα
αντισταθμιστεί εν μέρει από τη λειτουργία για ολόκληρο το έτος 2014 του αιολικού πάρκου
στη θέση Λαμπούσα Τροιζηνίας. 

Σημειώνεται ακόμη ότι μέσα στο 2014 η εταιρεία δεν θα θέσει σε λειτουργία νέο αιολικό
πάρκο. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα εξαιτίας τριών
λόγων. Πρώτον, λόγω της ωφέλειας που θα προκύψει από την κατάργηση της έκτακτης
εισφοράς Α.Π.Ε. (καθώς η μείωση των τιμολογίων που υιοθετείται με το Νέο Ενεργειακό
Νόμο είναι μικρότερη από την έκτακτη εισφορά που καταργείται) ύψους 3,8 εκατ. για τη
χρήση 2013.

Δεύτερον, εξαιτίας της επιμήκυνσης κατά επτά χρόνια (ήτοι από 20 σε 27 χρόνια) της
διάρκειας ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο
του Νέου Ενεργειακού Νόμου, μειώνοντας, ως εκ τούτου, τις ετήσιες αποσβέσεις της
Εταιρείας.

Τρίτον, διότι δεν θα σχηματιστούν προβλέψεις για την πίστωση στο Λειτουργό Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Λ.ΑΓ.Η.Ε.») ποσού ίσου με 10% των πωλήσεων του 2013
που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του ομίλου την αντίστοιχη περίοδο.  

Σημειώνεται ότι την εταιρεία ελέγχει με 86% ο όμιλος Ελλάκτωρ, με 8,5% η εταιρεία Dava
Ventures Limited, με 3,5% η Spesed Enterprises Limited και με 2% η Celarina Holdings
Limited. 
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