
 ΒΙΟΣΩΛ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ.ΜΑΕ 6031/06/Β/86/101 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

(�οσά σε €) 
 

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Βιοσώλ Α.Β.Ε., σύµφωνα µε τον κανονισµό και την α/όφαση 33/24.11.2005 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε., 
γνωστο/οιεί ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2.499.900€ µε καταβολή µετρητών και µε κατάργηση του δικαιώµατος /ροτίµησης των 
/αλαιών µετόχων, η ο/οία α/οφασίσθηκε µε τις α/ό 14.04.2008 α/οφάσεις των Β΄ Ε/αναλη/τικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών 
και /ρονοµιούχων µετόχων της Εταιρίας, εγκρίθηκε δε µε την υ/΄αριθµ. Κ24863/18.04.08 α/όφασης του  Υ/ουργείου Ανά/τυξης, 
ολοκληρώθηκε  την 22.04.2008 και καλύφθηκε /λήρως. 
Για την εν λόγω αύξηση δεν δηµοσιεύθηκε Ενηµερωτικό ∆ελτίο (βάσει των άρθρων 3 § 2 και άρθρο 4 § 2 του Ν3401/05). 
Το Υ/ουργείο Ανά/τυξης µε την υ/΄αριθµ. Κ24862/18.04.2008 α/όφαση του ενέκρινε την κατάργηση του ∆ικαιώµατος Προτίµησης των 
/αλαιών µετόχων. 
Η αύξηση /ιστο/οιήθηκε µε την υ/΄αριθµ. 349/23.04.2008 α/όφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας. 
Α/ό το συνολικό /οσό των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 2.499.900€ αφαιρέθηκαν οι δα/άνες αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 
224.714€,το δε υ/όλοι/ο /οσό ύψους 2.275.186€ διατέθηκε ολοσχερώς µέσα στο Α’ εξάµηνο του 2008. 
 

Είδος ∆α�άνης 
Προβλε�όµενη 
χρήση Ε.Γ.Σ. 
14/4/2008 

Χρονολογία 
�ραγµατο�οίησης 

Β’Εξαµ.2008 

∆ιατεθέντα 
Κεφάλαια 

έως 30/6/2008 

Αδιάθετα Κεφάλαια 
30/6/08 

∆α/άνες Έκδοσης 230.000 230.000 224.714 -5286 

Αύξηση Κεφαλαίων Κίνησης της Εταιρίας 
και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
θυγατρικών ε/ιχειρήσεων για την 
χρηµατοδότηση των αναγκών τους 

1.619.900 1.619.900 1.625.186 5286 
 

Εξαγορές Άλλων Ε/ιχειρήσεων 650.000 650.000 650.000 0 

Γενικό Σύνολο 2.499.900 2.499.900 2.499.900 0 

 

   Σπάτα, 17/07/2008 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Η Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

     

Αναστάσιος Γ. Τζαβέλλας 
 Α.∆.Τ. Ξ 108149 

Ορφέας Ν. Μαυρίκιος 
 Α.∆.Τ. ΑΕ 009248 

 
Παναγιώτα  Χ. Κόλλια  

Α.∆.Τ.  Φ  016059  
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0000889/Α' τάξης 
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Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων 

∆ιαδικασιών επί της Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» 

 

    Σύµφωνα µε την  εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΒΙΟΣΩΛ 

Α.Β.Ε.», διενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο 

όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς 

και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση 

∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών που διενεργήθηκε από 14/4/2008 έως 

22/4/2008. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της 

προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το  ∆ιεθνές 

Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης 

Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». 

Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και 

να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας. 

    ∆ιαδικασίες: 

 

1) Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη 

«Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν 

αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο 

που αυτά αναφέρονται. 

 

2) Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της 

µε τα αναφερόµενα στην από 14/4/2008 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, που ελήφθη για το 

σκοπό αυτό, καθώς και  µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των 

αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

 

    Ευρήµατα: 

α)      Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις 

στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από 

τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά 

αναφέρονται. 
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β)      Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες 

που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της 

κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στην από 14/4/2008 

απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων 

της Εταιρείας. 

γ)    Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 και άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 

3401/2005, η Εταιρεία δεν είχε υποχρέωση έκδοσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου για 

την εν λόγω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

    Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης 

Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των 

όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή 

είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην 

αντίληψή µας και άλλα θέµατα, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη 

παράγραφο. 

 

    Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό 

πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της 

κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για 

άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω 

και δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την 

περίοδο 30/6/2008 για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή έκθεση Επισκόπησης, µε 

ηµεροµηνία 18/7/2008. 

 

 

 

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008 

                         

                                                                       Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα      

  ΑΜ ΣΟΕΛ 125 

 

          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 

            ΑΜ ΣΟΕΛ 15081 

 

 


