ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΜΑΕ 16312/06/Β/87/03
∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Γνωστο̟οιείται, σύµφωνα µε α) το άρθρο 275 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, β) την α̟όφαση 33/24-11-2005 του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και γ) την α̟όφαση 2/396/31-8-2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ε̟ιτρο̟ής Κεφαλαιαγοράς, ότι α̟ό την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών η ο̟οία
α̟οφασίστηκε µε την α̟ό 26/11/1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της και την υ̟’ αριθµ. 14179/20/3/2000
α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 47.652.237,41€. Τα έξοδα της
∆ηµόσιας Εγγραφής ανήλθαν στο ̟οσό των 303.741,75€. Η ̟ιστο̟οίηση της καταβολής των µετρητών έγινε στην α̟ό
26/04/2000 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (Φ.Ε.Κ. 3574/25-05-2000). Η ̟ερίοδος άσκησης του
δικαιώµατος ̟ροτίµησης των µετόχων ήταν α̟ό 25/03/2000 έως 25/04/2000. Ο αριθµός των νέων µετοχών ̟ου εξεδόθησαν
ήταν 10.825.000. Οι νέες µετοχές εισήχθησαν στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την 22/05/2000. Τα καθαρά
αντληθέντα κεφάλαια, ύψους 47.348.495,96 διατέθηκαν σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέχρι
31/12/2007 ως ακολούθως:
Σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο

∆ιατεθέντα κεφάλαια

Σύνολο

έως
30/06/2007

α̟ό
01/07/07
έως
έως 31/12/2007
31/12/2007

9.684,52

9.684,52

9.678,65

9.678,65

2α Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

4.108,58

4.108,58

3.991,20

3.991,20

2β Λοι̟ές συµµετοχές

1.467,35

1.467,35

1.355,66

1.355,66

3α ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.

9.977,99

9.977,99

9.980,92

9.980,92

3β ΕΒΓΑ Α.Ε.

3.521,64

3.521,64

3.521,64

3.521,64

9.391,05

9.391,05

9.391,05

9.391,05

9.391,05

9.391,05

Τρό̟ος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων
(̟οσά σε 000 €)

2000

2001

1 Α̟όκτηση ̟λειοψηφικού ̟ακέτου υφιστάµενης θυγατρικής
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE Α.Ε.
2 Συµµετοχή σε νέες θυγατρικές

3

Εξαγορά µειοψηφικού ̟ακέτου νέων θυγατρικών
(α̟όφαση 19/15.1.99 του ∆.Σ. του Χ.Α.)

4 Χρηµατοδότηση ε̟ενδυτικού ̟ρογράµµατος

4.402,05

5 Μείωση του βραχυ̟ρόθεσµου δανεισµού

9.391,05

6 Έξοδα ∆ηµόσιας Εγγραφής

4.989,00

110,05

ΣΥΝΟΛΟ

42.663,23

4.989,00

110,05

303,74

47.652,23

47.613,92

Α∆ΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Προσωρινές το̟οθετήσεις - καταθέσεις
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

303,74
0,00

47.613,92

38,32
42.663,23

4.989,00

47.652,23

47.652,23

38,32
0,00

47.652,23

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Κατά το δεύτερο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης α̟ό 01/01/2007 έως 31/12/2007 δεν ε̟ενδύθηκαν κεφάλαια
̟ου αφορούσαν στην υλο̟οίηση του εν λόγω ε̟ενδυτικού σχεδίου. Τα ̟οσά των διατεθέντων κεφαλαίων α̟οτελούν στοιχεία
ενεργητικού και ̟αθητικού τόσο της εταιρίας «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» όσο και της εταιρίας
«ELBISCO Α.Β.Ε.Ε.».
Πικέρµι, 28/03/2008
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου

Φιλί̟̟ου Κυριάκος

∆ηµοσθένης Ραµαντάνης

Πα̟αδό̟ουλος Ιωάννης

Γεώργιος Σαράντος

Έκθεση Ευρηµάτων α̟ό την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων
∆ιαδικασιών ε̟ί της Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων.

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Σύµφωνα µε την εντολή ̟ου λάβαµε α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η
Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω ̟ροσυµφωνηµένες διαδικασίες στο ̟λαίσιο όσων ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το κανονιστικό
̟λαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το νοµοθετικό ̟λαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση ∆ιάθεσης
των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, ̟ου αφορά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών ̟ου
διενεργήθηκε το 2000. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της ̟ροαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε
αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυ̟ο Συναφών Υ̟ηρεσιών 4400, το ο̟οίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης
Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις
κατωτέρω ̟ροσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστο̟οιήσουµε τα ευρήµατά µας.
∆ιαδικασίες:
1.

Συγκρίναµε τα ̟οσά ̟ου α̟εικονίζονται ως εκταµιεύσεις στην ε̟ισυνα̟τόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων
Κεφαλαίων α̟ό την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», µε τα αντίστοιχα ̟οσά ̟ου έχουν
αναγνωριστεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική ̟ερίοδο ̟ου αυτά αναφέρονται.

2.

Εξετάσαµε την ̟ληρότητα της Έκθεσης και την συνέ̟εια του ̟εριεχοµένου της µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο, ̟ου εκδόθηκε α̟ό την Εταιρεία για το σκο̟ό αυτό, καθώς και µε τις σχετικές α̟οφάσεις και ανακοινώσεις των
αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Ευρήµατα:
α)
Τα ανά κατηγορία χρήσης/ε̟ένδυσης ̟οσά ̟ου εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην ε̟ισυνα̟τόµενη «Έκθεση
∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων α̟ό την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», ̟ροκύ̟τουν α̟ό τα
βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική ̟ερίοδο ̟ου αυτά αναφέρονται.
β)
Το ̟εριεχόµενο της Έκθεσης ̟εριλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον ̟ληροφορίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για το σκο̟ό αυτό α̟ό
το κανονιστικό ̟λαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό ̟λαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι
συνε̟ές µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και σύµφωνο και τις σχετικές α̟οφάσεις και ανακοινώσεις των
αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν α̟οτελεί έλεγχο ή ε̟ισκό̟ηση, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυ̟α ή τα
∆ιεθνή Πρότυ̟α Ανάθεσης Εργασιών Ε̟ισκό̟ησης, δεν εκφράζουµε ο̟οιαδή̟οτε άλλη διαβεβαίωση ̟έραν των όσων
αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει ε̟ι̟ρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή ε̟ισκό̟ηση ενδεχοµένως να
είχαν υ̟ο̟έσει στην αντίληψή µας και άλλα θέµατα, ̟έραν των αναφεροµένων στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο.
Η ̟αρούσα Έκθεση α̟ευθύνεται α̟οκλειστικά ̟ρος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στα ̟λαίσια της τήρησης των
υ̟οχρεώσεών της ̟ρος το κανονιστικό ̟λαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό ̟λαίσιο της
κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν ε̟ιτρέ̟εται να χρησιµο̟οιηθεί για άλλους σκο̟ούς αφού ̟εριορίζεται µόνο
στα στοιχεία ̟ου αναφέρονται ̟αρα̟άνω και δεν ε̟εκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις ̟ου συνέταξε η Εταιρεία για τη
χρήση 2007 για τις ο̟οίες εκδώσαµε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, µε ηµεροµηνία 31/03/2008.

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Λεωφόρος Κηφισίας 268,
15232, Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 31/03/2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Βασίλειος Γούτης
(ΑΜ ΣΟΕΛ 10411)

