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Προς  : Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) 

Δημοκρατίας 3, 151 21 Πεύκη 
Τηλ/Φαξ: 210 6854 035 
E-mail:  grammateiaspef@gmail.com 

 
 
Ημερομηνία :                                                                        

(αποστολή μέχρι 15 Ιουλίου 2016) 
 
 
Θέμα               : Επιστολή εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε υπό 

διερεύνηση επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης αιολικού πάρκου. 
 
 
 
Με την παρούσα επιστολή και έχοντας μελετήσει το διερευνητικό σχέδιο με Α.Π: ΔΣΧ01/150616 
αναφορικά με το υπό διερεύνηση επιχειρηματικό εγχείρημα ανάπτυξης αιολικού πάρκου, δια της 
παρούσης εκφράζουμε το καταρχήν επενδυτικό μας ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εν λόγω σχήμα 
μέσω της αγοράς μεριδίου-μετοχών στην ανεξάρτητη εταιρεία που διερευνάται να συσταθεί για τον 
σκοπό αυτό και που εφ’ όσον ιδρυθεί θα είναι ο αποκλειστικός φορέας του έργου.   
 
Προς επίρρωση του ενδιαφέροντος μας αλλά και για να καλυφθούν έξοδα συμβούλων που 
συνδράμουν περαιτέρω στην διερεύνηση, διαμόρφωση και αποτύπωση των παραμέτρων του 
εγχειρήματος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επί νομικών, τεχνικών, οικονομικών, φοροτεχνικών 
κλπ θεμάτων και ελέγχων, καταθέσαμε το ποσό των 100 (εκατό) ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό 
του ΣΠΕΦ με ΙΒΑΝ: GR92 0172 0360 0050 3604 5346 725 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς με  
περιγραφή στην κατάθεση πέραν του ονοματεπώνυμου/επωνυμίας μας και το διακριτικό ΑΠ που 
αφορά τον εδώ σκοπό. Ο λογαριασμός του ΣΠΕΦ που ήγειρε την διερευνητική πρωτοβουλία, 
χρησιμοποιείται μόνο για την συγκέντρωση των εισφορών των ενδιαφερομένων προς κάλυψη των 
εξόδων συμβούλων για την βαθύτερη μελέτη, διερεύνηση, διαμόρφωση και έλεγχο του 
εγχειρήματος και μέχρι την λήψη της απόφασης ιδρύσεως της νέας ανεξάρτητης εταιρείας, όποτε 
αυτή εν τέλει αποφασισθεί να συσταθεί.  Τελεί εν γνώσει μας πως κατάθεση χρημάτων χωρίς την 
αποστολή της παρούσας επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος νομίμως υπογεγραμμένης ή 
αποστολή της επιστολής χωρίς κατάθεση των χρημάτων, καθιστά την παρούσα άνευ αποτελέσματος 
μέχρι δηλαδή και της ολοκληρώσεως και των δύο ενεργειών (κατάθεση χρημάτων ή επιστολή 
αντίστοιχα αναλόγως ποια λείπει).   
 
Το εν λόγω εγχείρημα ηγέρθη ως διερευνητική πρωτοβουλία της διοίκησης του ΣΠΕΦ στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από το άρθρο 2, παρ. 6 του καταστατικού του.  Η 
ανεξάρτητη εταιρεία ωστόσο, εφ’ όσον αποφασισθεί να συσταθεί, θα απευθύνεται όχι μόνο στα 
μέλη του αλλά εν γένει και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετέχει 
επενδυτικά μέσω της αγοράς μετοχών-μεριδίων ασχέτως του αν είναι ο ενδιαφερόμενος 
ηλεκτροπαραγωγός ή όχι.  Όπως μνημονεύεται αναλυτικά και στο σχέδιο με Α.Π: ΔΣΧ01/150616 που 
μελετήσαμε πριν την παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, το υπό διερεύνηση εγχείρημα αφορά 
στην ανάπτυξη αιολικού πάρκου υπό νέα ανεξάρτητη εταιρεία που θα είναι ο αποκλειστικός φορέας 
του και ως τέτοιο επιχειρηματικό αντικείμενο εξ’ ορισμού δεν μπορεί να παρέχει εγγυημένες 
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αμετάβλητες τελικές μερισματικές αποδόσεις.  Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι μερισματικές 
αποδόσεις αυτές εξαρτώνται από τα μετεωρολογικά δεδομένα ταχύτητας ανέμου στη θέση του 
έργου αλλά και εκάστης χρονικής περιόδου (π.χ. έτους) χωριστά, το τελικό κόστος του έργου, το 
γενικό φορολογικό καθεστώς, την σταθερότητα του πλαισίου στήριξης και λειτουργικής ενίσχυσης 
των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) στην χώρα μας, έκτακτες οικονομικές και φυσικές 
συνθήκες που δύναται στην πάροδο του χρόνου να εμφανισθούν και να επηρεάσουν την απόδοση 
του έργου, τις γενικότερες Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές κ.α.    
 
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική για την εν τέλει συμμετοχή μας στην 
εταιρεία, την οποία συμμετοχή μας επιφυλασσόμαστε οριστικά να αποφασίσουμε σε επόμενο 
στάδιο π.χ. αυτό της πρόσκλησης για την ίδρυση της εταιρείας ή όποτε άλλοτε κληθούμε οριστικά.  
Γνωρίζοντας ωστόσο σύμφωνα με το σχέδιο Α.Π: ΔΣΧ01/150616 πως το ύψος της ελάχιστης 
συμμετοχής στην εταιρεία δεν θα μπορεί να υπολείπεται των 10.000 ευρώ (δέκα χιλιάδες ευρώ) ανά 
ΑΦΜ εκάστου ενδιαφερόμενου αλλά μπορεί να είναι και ακέραια πολλαπλάσια του, σας 
ενημερώνουμε προαιρετικά πως η πρόθεση μας για συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 
…………………………………… ευρώ συνολικά στο εδώ δηλούμενο ΑΦΜ μας.  Σε περίπτωση εν τέλει μη 
συμμετοχής μας στην εταιρεία από δική μας απόφαση, η καταβληθείσα εισφορά των 100 ευρώ για 
την κάλυψη των εξόδων της μελέτης και διερεύνησης του εγχειρήματος δεν επιστρέφεται.     
 
Από την ενημέρωση που είχαμε για το διερευνούμενο εγχείρημα, αντιληφθήκαμε και 
αναγνωρίζουμε πως η εν τέλει ίδρυση της νέας εταιρείας αλλά και η υλοποίηση του εγχειρήματος 
δεν αποτελούν προς το παρόν ειλημμένες αποφάσεις αλλά μόνο υπό διερεύνηση θέματα.  Ως εκ 
τούτου η εκδήλωση του επενδυτικού μας ενδιαφέροντος αλλά και η καταβολή της σχετικής 
εισφοράς των 100 ευρώ δεν δεσμεύουν τους αποδέκτες στην δημιουργία εν τέλει της εταιρείας και 
την υλοποίηση οπωσδήποτε του εγχειρήματος.  Η οριστική επενδυτική απόφαση αλλά και ο τρόπος 
λήψης της εναπόκεινται αποκλειστικά στην διοίκηση του ΣΠΕΦ, η οποία και δεν δεσμεύεται από την 
παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος μας.  Σε περίπτωση που το εγχείρημα εν τέλει δεν υλοποιηθεί 
με απόφαση του ΣΠΕΦ, θα συνταχθεί οικονομικός απολογισμός και τα χρήματα που προήλθαν από 
τις εν λόγω εισφορές και που εν τέλει δεν αναλώθηκαν στην διερεύνηση του εγχειρήματος, θα 
επιστραφούν συμμέτρως και αναλογικά προς τους δικαιούχους που παρέμειναν ενδιαφερόμενοι 
μέχρι εκείνη την στιγμή.  
   
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος αλλά και ο χρόνος που κατατέθηκε δύναται να αποτελέσει 
κριτήριο προτεραιότητας για την συμμετοχή στην εταιρεία, στην περίπτωση που το επενδυτικό 
ενδιαφέρον υπερακοντίσει την ζήτηση. Σε κάθε περίπτωση θα σταλεί από τον ΣΠΕΦ στα δηλωθέντα 
στοιχεία επικοινωνίας εκάστου ενδιαφερομένου (κατά προτίμηση με e-mail) επιβεβαίωση 
παραλαβής του ενδιαφέροντος του όταν κατατεθεί και η εισφορά των 100 ευρώ στον υποδειχθέντα 
τραπεζικό λογαριασμό.  Ουδόλως ωστόσο η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος ή η οικονομική 
εισφορά που την συνοδεύει συνδέονται με την αγορά μεριδίων-μετοχών στο υπό διερεύνηση  
εγχείρημα.   
  
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος οφείλει να υπογράφεται νομίμως με βεβαίωση γνησίου 
υπογραφής (από δικηγόρο, ΚΕΠ ή αστυνομία) αποκλειστικά από το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που 
ενδιαφέρεται.   
 
Αποστολή της επιστολής ενδιαφέροντος (κατά προτίμηση με e-mail) μέχρι 15 Ιουλίου 2016. 
  
 
Ο ενδιαφερόμενος  
 
 
 
 
  


