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των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και 

προνοµιούχων µετόχων.) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
1. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εµπορικής, Βιοµηχανικής ∆ραστηριότητας και Παροχής 

Υπηρεσιών για Συντήρηση και Εγκατάσταση Προϊόντων Θέρµανσης Κλιµατισµού 

2. Για Μεταβολή ∆ραστηριότητας 

   

     Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 4.1.3.12 του Κανονισµού του Χ.Α και της απόφασης αρ.25/17.7.2008 του 

∆.Σ. του Χ.Α.   

 

Η απόσχιση εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 7270/6.8.2008 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής 

Αττικής, και η σχετική απόφαση για την νεοϊδρυθείσα εταιρία «Βιοσώλ Ανώνυµη Βιοµηχανική 

Εταιρία δηµοσιεύθηκε στο ΜΑΕ.  

 

Η έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. (η οποία µετονοµάστηκε σε 

UNIBIOS Ανώνυµος  Εταιρία Συµµετοχών µε τις από 30/6/2008 αποφάσεις των Τακτικών 

Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνοµιούχων µετόχων.) 
 έγινε µε τις υπ. αριθµ. Κ2 9411/28/7/2008 και Κ2 10079/28/7/2008 αποφάσεις του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης. 
 

Το παρόν πληροφοριακό σηµείωµα συντάχθηκε µε ευθύνη της εταιρίας που είναι υπεύθυνη για 

την ακρίβεια και την πληρότητα του 
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1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος 

 
Ο  σκοπός του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος είναι η πληροφόρηση του 

επενδυτικού κοινού αναφορικά µε την  απόσχιση του κλάδου εµπορικής, βιοµηχανικής 

δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών για συντήρηση και εγκατάσταση προϊόντων 

θέρµανσης κλιµατισµού της ανώνυµης εταιρίας Βιοσώλ Α.Β.Ε. (νυν Unibios Ανώνυµος 

Εταιρία Συµµετοχών) (και εφεξής η «εισφέρουσα εταιρία» ή η «ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ» ή η 

«εταιρία») και την εισφορά του στην νεοϊδρυόµενη θυγατρική της, µη εισηγµένη 

ανώνυµη εταιρία µε τον τίτλο «Βιοσώλ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρία» και τον 

διακριτικό τίτλο Βιοσώλ (εφεξής η «νεοϊδρυόµενη εταιρία» ή η «Βιοσώλ »), σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972 και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν σήµερα. 

 

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα αφορά και στην µεταβολή της 

δραστηριότητας της εταιρίας από εταιρία κατασκευής και εµπορίας προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών που απευθύνονται στους κλάδους της οικοδοµής και των 

κατασκευών σε εταιρία συµµετοχών. 

 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου  4.1.3.12  του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 

ειδικότερα την παράγραφο 1(β), η οποία αφορά την µεταβολή της δραστηριότητας σε 

εταιρία συµµετοχών, και την παράγραφο 1(γ), που αφορά στην απόσχιση κλάδου 

εταιρίας της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του συνολικού κύκλου εργασιών κατά την 

τελευταία οικονοµική χρήση καθώς και τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθµόν 

25/17.7.2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α. 

 

1.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος 

 

Υπεύθυνοι για την Σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: 

 

• Ο κ. Αντώνιος Σβορώνος, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., Λυκαβηττού 19, Κολωνάκι, 

τηλ. 2103390382 

• Η κ. Παναγιώτα Κόλλια, Οικονοµικός ∆ιευθυντής., Λυκαβηττού 19, Κολωνάκι, 

τηλ. 2103390382 

 

Οι επενδυτές µπορούν να προµηθεύονται το Πληροφοριακό Σηµείωµα, τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες από τα γραφεία της εταιρίας Λυκαβηττού 19, Κολωνάκι, τηλ. 

2103390382. Το πληροφοριακό Σηµείωµα είναι επίσης διαθέσιµο µέσω της ιστοσελίδας 

του Χ.Α. www.ase.gr και µέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας www.biossol.gr 
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2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 

 

 2.1 Γενικές Πληροφορίες – Σκοπός 

 
Η ΒΙΟΣΩΛ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ-ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ, ιδρύθηκε 
το 1932 και από το 1940 έχει τη σηµερινή της νοµική µορφή. Η Εταιρεία συστάθηκε µε την 
επωνυµία «ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυµος Εταιρεία Βιοµηχανίας Σωλήνων ∆ιάδοχος του Αναγνώστου» το 
1932 και σύµφωνα µε το ισχύον Καταστατικό, η επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΒΙΟΣΩΛ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύµφωνα µε το ισχύον Καταστατικό, έδρα της 
Εταιρίας είναι ο ∆ήµος Σπάτων. Η διεύθυνση των γραφείων και ∆ιοικητική έδρα της εταιρείας 
ήταν στη Θέση Πετρέζα, ΤΚ 19004, ενώ η κύρια βιοµηχανική της εγκατάσταση είναι σε ιδιόκτητο 
ακίνητο στο Βόλο (Α’ ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ) έκτασης 64.000 τ.µ. Ήδη εν όψει της µετατροπής της εταιρίας 
σε εταιρία συµµετοχών αποφασίσθηκε η µεταφορά των γραφείων και της Έδρας της εταιρίας 
στον ∆ήµο Αθηναίων, Λυκαβηττού 19, Κολωνάκι. 
 
Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 6031/10/Β/86/101, και 
το εργοστάσιό της καλύπτεται µε την υπ΄αριθ. ∆ΒΜ 605/Φ14-1073/10.04.1998 άδεια λειτουργίας 
αορίστου διαρκείας. 
 
Η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. έχει εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο από την 30/8/1972 ενώ η διάρκεια της εταιρίας 
ορίζεται εις ενενήντα εννέα (99) έτη από της δηµοσιεύσεως της Υπουργικής αποφάσεως της 
εγκρινούσης το αρχικό καταστατικό εις το ∆ελτίο ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης 
Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (Φύλλο 41/20.2.40), ήτοι µέχρι την 15.2.2039.  
 
Ο σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων την 
24/9/2007 και πριν από την τροποποίηση του µε βάση τις από 11-7-2008 αποφάσεις των 
Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της εταιρίας ήταν :  
 
1) Η κατασκευή σωλήνων και η βιοµηχανοποίηση και εµπορία παντός προϊόντος εκ σιδήρου και 

άλλων µετάλλων. 
2) H άσκηση πάσης εµπορικής και βιοµηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισµού. 
3) Η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως του 

αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και του νοµικού τους τύπου. 
4) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων, αλλοδαπών και ηµεδαπών. 
5) Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις 

πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 
6) Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, επιχειρηµατικά, τεχνικά, εµπορικά, και 

ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού 
σχεδιασµού και οργάνωσης επιχειρήσεων,  όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και 
διοικητικών υπηρεσιών. 

7) Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εµπορευµάτων για λογαριασµό 
τρίτων (υπηρεσίες logistics) 

8) Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, οικοδόµηση και 
ανάπτυξη ακινήτων. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ∆ 2003) η Εταιρία δραστηριοποιείται στους 
ακόλουθους κλάδους: 
 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

282.2     Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης 

287.9   Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων 

292.3     Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης 

515.4     Εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερµαντικού κλιµατισµού και συναφών ειδών 
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 2.2 Ιστορικό 

 
Το 1932 αποτελεί το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κατά το οποίο οι ιδρυτές µέτοχοι (Έλλη χήρα 
∆. Αναγνώστου, ∆ιονύσιος Ν. Σβορώνος, Ιωάννης Γ. Χουτόπουλος, Χρήστος ∆. Γιόξας και 
Σπυρίδων Ν. Σβορώνος) αποφάσισαν να εισφέρουν το ενεργητικό της Σωληνουργείας 
Αναγνώστου και µέρος της εµπορικής δραστηριότητας που ανέπτυσσαν οι οικογένειές τους στον 
Πειραιά (ήδη από το 1886), στην ιδρυόµενη εταιρία. Η εταιρία Αναγνώστου είχε ιδρυθεί οκτώ 
χρόνια νωρίτερα και είχε ήδη περιέλθει στον έλεγχο των ιδρυτών της Βιοσώλ.  
 
Το 1940 η εταιρεία αποκτά τη σηµερινή της νοµική µορφή, αλλά κατά την περίοδο 1940-1947 το 
εργοστάσιο της επιτάχθηκε και χρησιµοποιήθηκε από τον Ελληνικό στρατό, τις δυνάµεις κατοχής 
και τους συµµάχους.  Προς τα τέλη της δεκαετίας, η Εταιρία εγκαθίσταται στο βιοµηχανοστάσιο 
της στον Ταύρο Αττικής και εισέρχεται σε περίοδο ανάπτυξης. 
 
Τη δεκαετία του 1950 γίνονται σηµαντικές επενδύσεις στο κλάδο της σωληνουργείας. Συγχρόνως 
όµως γίνεται σαφές ότι ο ανταγωνισµός και η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτούν τη δηµιουργία 
µεγαλύτερων και ισχυρότερων βιοµηχανικών µονάδων. Σηµαντικοί σταθµοί στην ανάπτυξη της 
ΒΙΟΣΩΛ ήταν η συµµετοχή σε κοινές θυγατρικές εταιρίες µε την εταιρία ΙΖΟΛΑ µε τη συγχώνευση 
των αντίστοιχων βιοµηχανικών κλάδων.  
 
Το 1960 η εταιρεία εισάγει στην Ελλάδα τις µεταλλικές σκαλωσιές. Η µεταλλική σκαλωσιά της 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. καθιερώνεται στα τεχνικά έργα και το όνοµα της εταιρίας γρήγορα συνδέεται µε το 
κλάδο των µεταλλικών ικριωµάτων. Κατά τη δεκαετία αυτή η εταιρεία αρχίζει να δραστηριοποιείται 
και στη θέρµανση, κατασκευάζοντας στην Ελλάδα διακοσµητικά σώµατα καλοριφέρ (σε 
συνεργασία µε την Ελβετική RUNTAL), ενώ παράλληλα εµπορεύεται λέβητες, καυστήρες και 
κυκλοφορητές κεντρικής θέρµανσης. 
   
Τη δεκαετία του 1970 η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. εισάγεται στο Χρηµατιστήριο, δηµιουργεί νέο εργοστάσιο 
στη βιοµηχανική περιοχή ΕΤΒΑ του Βόλου και αρχίζει τη δραστηριοποίηση της στον κεντρικό 
κλιµατισµό, µε την κατασκευή Fan Coils και Αξονικών Αερόθερµων. 
 
Τη δεκαετία του 1980 προκειµένου να συµπληρώσει τη γκάµα των προϊόντων της, η εταιρεία 
εξαγόρασε την εταιρία Neovent που κατασκεύαζε κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες. Τη δεκαετία 
του 1990 η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. απορρόφησε τελικά την Neovent καθώς και τη συνδεδεµένη µε αυτήν 
ΕΛΙΝΟΞ που κατασκεύαζε λέβητες και ανοξείδωτους νεροχύτες. Το 1999 οι µετοχές της ΒΙΟΣΩΛ 
Α.Β.Ε. εντάχθηκαν στην κατηγορία «εταιριών υπό επιτήρηση» στην οποία διαπραγµατεύονται 
µέχρι σήµερα. 
 
Το 2003 η Βιοσώλ Α.Β.Ε. υπέγραψε σύµβαση αποκλειστικής διάθεσης και κατασκευής των 
προϊόντων ΟΕΜ (Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες)  µε την εταιρία American Standard Europe 
για λογαριασµό της θυγατρικής της TRANE που είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια εταιρία προϊόντων 
κλιµατισµού. Από το 2005 η Βιοσώλ Α.Β.Ε. έχει αρχίσει την ανάπτυξη δικτύου συνεργαζοµένων 
καταστηµάτων ειδών θέρµανσης και κλιµατισµού µε σκοπό την ενδυνάµωση της εταιρικής 
ταυτότητας καθώς και την δηµιουργία πιο σταθερών συνεργασιών. 
 
Από το 2007 ξεκίνησε η δραστηριοποίηση της εταιρίας στην κατασκευή µηχανηµάτων 
επεξεργασίας ύδατος. Στις 24-9-2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρίας µε στόχο την εξαγορά της Κάλλιγκαν Ελλάς που κατέχει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς 
µηχανηµάτων επεξεργασίας νερού. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς η εταιρία απέκτησε 
πλέον σηµαντική παρουσία στον συµπληρωµατικό και συναφή προς την προηγούµενη 
δραστηριότητα της κλάδο της κατασκευής εµπορίας και εγκατάστασης µηχανηµάτων και 
συστηµάτων επεξεργασίας νερού. Μάλιστα κατά την διάρκεια του 2008 προχώρησε και στην  
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εξαγορά της εταιρίας Ακουατρόνικς µε συναφές αντικείµενο ενώ µέσω της Κάλλιγκαν Ελλάς 
επεκτείνει και τις δραστηριότητες της εκτός Ελλάδος. 
  
 2.3 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών 

 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρίας όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση του σκοπού 
από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της 11-7-2008, το αντικείµενο εργασιών εστιάζεται στην 
κατασκευή και εµπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που απευθύνονται στους κλάδους 
της οικοδοµής και των κατασκευών.  
 
Όπως έχει προαναφερθεί, οι κυριότεροι τοµείς δραστηριότητας είναι οι εξής : α/ Η κατασκευή 
σωλήνων και η βιοµηχανοποίηση και εµπορία παντός προϊόντος εκ σιδήρου και άλλων 
µετάλλων. β/ H άσκηση πάσης εµπορικής και βιοµηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισµού. γ/ Η 
συµµετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως του 
αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και του νοµικού τους τύπου. δ/ Η ανάληψη 
αντιπροσωπειών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων, αλλοδαπών και ηµεδαπών. ε/ Η ανάληψη 
εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις πάσης φύσεως 
κατασκευαστικές εργασίες. στ/ Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, 
επιχειρηµατικά, τεχνικά, εµπορικά, και ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασµού και οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως επίσης και η 
παροχή λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών. ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, 
και διακίνησης εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων (υπηρεσίες logistics)η/ Η διαχείριση και 
εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, οικοδόµηση και ανάπτυξη ακινήτων. 
 
Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας βασίζεται στα είδη Θέρµανσης και Κλιµατισµού.  Τα 
είδη θέρµανσης αποτελούν τη σηµαντικότερη κατηγορία προϊόντων, ακολουθούµενα από τα 
προϊόντα κλιµατισµού. Τα προϊόντα θέρµανσης καλύπτουν κυρίως προϊόντα µε υψηλές ποιοτικές 
και τεχνολογικές απαιτήσεις, ενώ τα προϊόντα κλιµατισµού καλύπτουν κεντρικά συστήµατα 
κλιµατισµού κτιρίων.  
 
Μέσω των θυγατρικών της Κάλλιγκαν Ελλάς και Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία ΑΕΒΕ η εταιρία 
δραστηριοποιείται στους τοµείς της κατασκευής εµπορίας και εγκατάστασης µηχανηµάτων και 
συστηµάτων επεξεργασίας ύδατος και στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών σε χρήστες δοµικών 
εργαλείων (κυρίως ικριωµάτων). 
  
 2.4 Μετοχική Σύνθεση και ∆ιοίκηση 
 
Κατά τις Επαναληπτικές Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, των κοινών και προνοµιούχων µετόχων 
της εταιρίας, της 11-7-2008 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείτο σε 91.770.944 
ονοµαστικές άϋλες µετοχές από τις οποίες 87.578.014 ήσαν κοινές µετά ψήφου  και 4.192.930 
προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές. Με βάση το µετοχολόγιο της ίδιας ηµέρας οι δικαιούχοι 
µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου άνω του 5%, σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 ήταν οι ακόλουθοι: 
 

Ηµεροµηνία 11-7-2008 

Κάτοχος Κοινών Μετοχών Μετοχές Ποσοστό ∆ικαιώµατα. Ψήφου Ποσοστό 

Τεολόγλου Βασιλική 9.433.334 10,78% 9.433.334 10,78% 

Μαυρίκιος Ορφέας 6.717.508  7,67% 6.717.508  7,67% 

Ηφαιστος ΑΒΕΕΜ 4.363.980 4,98% 4.363.980 4,98% 

Σβορώνος Αντώνιος 4.275.758 4,88% 4.275.758 4,88% 

ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ 3.949.853 4,51% 3.949.853 4,51% 

Σβορώνος ∆ιονύσιος 3.667.686 4,19% 3.667.686 4,19% 

FINCO AE 3.073.334 3,51% 3.073.334 3,51% 

Λοιποί Μέτοχοι 52.096.561 59,48% 52.096.561 59,48% 

Σύνολο Κοινών 87.578.014 100,00% 87.578.014 100,00% 
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Κάτοχοι Προνοµιούχων Μετοχών Μετοχές Ποσοστό ∆ικαιώµατα. Ψήφου Ποσοστό 

Ηφαιστος ΑΒΕΕΜ 530.170 12,64%   

Μαυρίκιος Ορφέας 380.000 9,06%   

Σβορώνος Αντώνιος 322.018 7,68%   

Σβορώνου Λουκοπούλου Μαρίνα 225.305 5,37%   

Σβορώνος ∆ιονύσιος 159.409 3,80%   

Λοιποί Μέτοχοι 2.576.028 61,44%   

Σύνολο Προνοµιούχων 4.192.930 100,00%   

Γενικό Σύνολο 91.770.944    

 
Από τους παραπάνω µετόχους σηµειώνεται ότι οι κύριοι Αντώνιος και ∆ιονύσιος Σβορώνος 
συµµετέχουν χωρίς να τις ελέγχει κάποιος από αυτούς στις εταιρίες Ένωσις ΑΕ και Ήφαιστος 
ΑΒΕΕΜ µε αποτέλεσµα το ποσοστό της έµµεσης συµµετοχής τους να ανέρχεται σε 7,28% των 
δικαιωµάτων ψήφου για τον πρώτο και 6,26% για τον δεύτερο. 
 
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας ασκείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εξελέγη στην έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της 21-3-2008 και συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 
 
Τζαβέλλας Αναστάσιος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος ∆.Σ. 
Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
Μαυρίκιος Ορφέας του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος.  
Σβορώνος ∆ιονύσιος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός ∆ιευθυντής. 
Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος. 
Σβορώνος Νικόλαος του ∆ιονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.  
Valente Gian Marco, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Μεθόδιος Ιωάννης του Θωµά, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Γιακουµάτος Κοσµάς του Ευαγγέλου – Ανδρέα, Ανεξάρτητο,  Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 5-ετής και λήγει την εσπέρα της 20

ης
 Μαρτίου 2013 

παρατεινόµενη µέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2013 και πάντως µη δυνάµενης 
της θητείας να υπερβεί την εξαετία όπως ορίζει το άρθρο 11 του Καταστατικού. 
 
Κατόπιν εισήγησης του προέδρου, το συµβούλιο όρισε τον κ. Ιωάννη Μεθόδιου ως  υπεύθυνο  
για την εποπτεία των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είναι αρµόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφεροµένης εις 
την ∆ιοίκηση της Εταιρίας και εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη 
του σκοπού της Εταιρίας εξαιρουµένων των αποφάσεων εκείνων, που κατά τον Νόµο ή το 
Καταστατικό υπάγονται εις την αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων. 
 
Ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 
 
α).  Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι ∆ικαστηρίων παντός βαθµού 
και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον 
∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών και λοιπών Αρχών ή ∆ιεθνών Οργανισµών πάσης φύσεως ή φυσικών ή 
νοµικών προσώπων εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό. 
β).  Εγείρει αγωγές, υποβάλλει µηνύσεις, ασκεί ένδικα µέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται 
τοιούτων αγωγών, µηνύσεων και ενδίκων µέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, 
προσβάλλει έγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συµβιβασµούς (δικαστικούς 
και εξώδικους) µε θ’ οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ’ οιουσδήποτε όρους. 
γ).  Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασµό της Εταιρίας εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, µηχανήµατα, 
ανταλλακτικά καύσιµα και οιαδήποτε άλλα υλικά. 
δ).  Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασµό της Εταιρίας κινητά, αγοράζει, πωλεί, εκµισθώνει ακίνητα. 
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ε).  Εκχωρεί και ενεχυριάζει, υφ’ οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εµπορεύµατα, 
συναλλαγµατικές, γραµµάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά 
τρίτων. 
στ).  Συνάπτει συµβάσεις µετά Τραπεζών δια το άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση 
εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι’ ανοικτού λογαριασµού υφ’ ους εγκρίνει όρους. 
ζ).  Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει επιταγές. 
η). Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συν/κάς και γραµµάτια και παρέχει 
εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων, µεθόδων η Εταιρία ευρίσκεται εις 
οικονοµικές συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 
θ).  Εισπράττει χρήµατα, µερίσµατα, αποδείξεις , τοκοµερίδια. 
ι).  Παρέχει και λαµβάνει δάνεια (πλην δι’ οµολογιών) δια λογαριασµό της Εταιρίας, παρέχει 
υποθήκες επί ακινήτων της, παρέχει εντολές πληρωµής αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει  
εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγές. 
Ια). Συνάπτει παντός είδους συµβάσεις και συµφωνίας µετά τρίτων, φυσικών ή νοµικών 
προσώπων. 
Ιβ).  Αποφασίζει την συµµετοχή της Εταιρίας εις υφισταµένους η συνιστώµενες επιχειρήσεις ή εις 
υπ’ αυτής νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. 
Ιγ).  Προσλαµβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις 
αποδοχές αυτού. 
Ιδ).  ∆ιορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον 
∆ικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξη και  
ιε). Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συµβόλαια δια 
λογαριασµό της Εταιρίας σχετικά προς τας ως άνω πράξεις. 
 
Η ανωτέρω απαρίθµηση των δικαιωµάτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. 
 
 2.5 Συµµετοχές των κυρίων µετόχων και Μελών του ∆.Σ. σε άλλες εταιρίες. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας κανένα από τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και 
Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών της δεν συµµετέχει σε 
διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα, ούτε άσκεί διοικητική επιρροή, ούτε είναι εταίρος σε 
άλλη εταιρία ή νοµικό πρόσωπο,  εκτός όσων αναφέρονται κάτωθι : 
 

 ΕΤΑΙΡΙΑ                      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

  Σε ∆.Σ.   Στο Μ.Κ. 

Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία Μέλος - 

Ήφαιστος Πρόεδρος 20,66% 

Ένωσις Πρόεδρος 25,15% 

∆ΑΣΚΟ Αντιπρόεδρος 33,30% 

GOLDEN LINK Μέλος ∆.Σ. - 

Αντώνιος 
Σβορώνος 

NEOVENT ΑΒΕΕΚ Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος 60,00% 

NEOVENT ΑΒΕΕΚ - 20,00% 

Ήφαιστος Αντιπρόεδρος 19,35% 

Ενωσις Αντιπρόεδρος 24,53% 

∆ΑΣΚΟ Πρόεδρος 33,30% 

∆ιονύσιος 
Σβορώνος 

Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία  ∆ιευθύνων Σύµβουλος - 

AEGEAN PROPERETIES ∆\νων Σύµβουλος - 

FINCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος 99,50% 
Αναστάσιος 
Τζαβέλλας 

GROWTH CAPITAL Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος - 

∆ΑΣΚΟ ΑΕ Μέλος ∆Σ  Ορφέας 
Μαυρίκιος 

Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία Πρόεδρος ∆.Σ.  
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ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Πρόεδρος ∆.Σ. - 

Ακουατρόνικς ΑΕ Μέλος ∆.Σ. - 

FINCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
Μέλος ∆.Σ. 

- 

GROWTH CAPITAL Α.Ε. 
Μέλος ∆.Σ. 

- 

AEGEAN PROPERETIES Α.Ε. 
Μέλος ∆.Σ. 

- 

Γιακουµάτος 
Κοσµάς 

Αφοι Ανδριόπουλοι ΑΒΕΕ Μέλος ∆.Σ - 

Gian Marco 
Valente Καλλιγκαν Ιταλίας  Πρόεδρος ∆.Σ.  

 
 2.6 Παρουσίαση του σκοπού όπως ίσχυε πριν και οι σχετικές τροποποιήσεις µετά την 
Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αλλαγή της κύριας δραστηριότητας. 
 
Ο σκοπός της εταιρίας όπως είχε τελικά διαµορφωθεί µετά και την απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 24-9-2007 περιγραφόταν στο άρθρο 3 του καταστατικού της ως 
εξής: 
 
Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
α/ Η κατασκευή σωλήνων και η βιοµηχανοποίηση και εµπορία παντός προϊόντος εκ σιδήρου και 
άλλων µετάλλων. 
β/ H άσκηση πάσης εµπορικής και βιοµηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισµού. 
γ/ Η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως του 
αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και του νοµικού τους τύπου. 
δ/ Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων, αλλοδαπών και ηµεδαπών. 
ε/ Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις 
πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 
στ/ Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, επιχειρηµατικά, τεχνικά, εµπορικά, και 
ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασµού 
και οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών. 
ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εµπορευµάτων για λογαριασµό 
τρίτων (υπηρεσίες logistics) 
η/ Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, οικοδόµηση και 
ανάπτυξη ακινήτων. 
 
Με την απόφαση των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων κατόχων κοινών και 
προνοµιούχων µετοχών της 11-7-2008 το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρίας, περί σκοπού 
τροποποιήθηκε ως εξής: 
 
Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
(α) Η ίδρυση, η συµµετοχή στην ίδρυση και η µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετοχή σε άλλες 
ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί ή που θα συσταθούν, 
ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού, του αντικειµένου δραστηριοτήτων και του νοµικού τύπου 
αυτών. 
(β) Η απόκτηση, µε οποιοδήποτε τρόπο, συµµετοχών σε ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, 
κοινοπραξίες και γενικά σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και η 
συνεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο µε αυτές. 
(γ) Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηµατικού σχεδιασµού, οργάνωσης και χρηµατοοικονοµικής 
διαχείρισης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα για οικονοµικά θέµατα, 
θέµατα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες και επιχειρήσεις των οποίων έχει 
αποκτήσει συµµετοχή ή και τρίτες εταιρείες.  
(δ) Η συµµετοχή στη διοίκηση εταιρειών και επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχει ή και τρίτων 
εταιρειών και επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή αντίστοιχων συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 
αυτές. 
(ε) H άσκηση πάσης  εµπορικής  επιχειρήσεως άνευ περιορισµού. 
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(στ) Η κατασκευή Προϊόντων εξ επεξεργασίας µετάλλων και γενικά η βιοµηχανοποίηση παντός 
προϊόντος εκ µετάλλου. 
(ζ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων, αλλοδαπών και ηµεδαπών. 
(η) Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις 
πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 
(θ) Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, επιχειρηµατικά, τεχνικά, εµπορικά, και 
ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασµού 
και οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών. 
(ι) Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εµπορευµάτων για λογαριασµό 
τρίτων (υπηρεσίες logistics) 
(ια) Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, οικοδόµηση και 
ανάπτυξη ακινήτων. 
(ιβ) Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς µε τις παραπάνω.  
 
Για την επιδίωξη των προαναφερθέντων σκοπών της η Εταιρεία µπορεί: 
(α) να ιδρύει καταστήµατα, υποκαταστήµατα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε 
οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής αλλά και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε 
επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, δραστηριοποιούµενη σε οποιονδήποτε οικονοµικό κλάδο, 
(β) να συµµετέχει µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάµενη ή 
ιδρυθησόµενη επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε 
εθνικότητας µε όµοιο, παρεµφερή ή επιβοηθητικό σκοπό,  
(γ) να επενδύει τα διαθέσιµά της σε µετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως, καθώς 
και σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα είτε είναι εισηγµένοι και διαπραγµατεύσιµοι σε 
Χρηµατιστήρια ή Αγορές του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε δεν είναι,  
(δ) να συµβάλλεται, να συνεργάζεται και να κοινοπρακτεί µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
(ε) να παρέχει εγγυήσεις και, γενικά, πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες,  υπέρ 
εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει ή µε τις οποίες 
συνεργάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο αλλά και υπέρ τρίτων, προς εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων της και των συµφερόντων των συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την 
έννοια του άρθρου 42

ε
 παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

23
α
 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.  

 
Από τον υφιστάµενο µέχρι σήµερα σκοπό της εταιρίας καταργήθηκε η περίπτωση α/ «Η 
κατασκευή σωλήνων και η βιοµηχανοποίηση και εµπορία παντός προϊόντος εκ σιδήρου και 
άλλων µετάλλων» ενώ η περίπτωση γ/ «Η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, 
ηµεδαπές ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως του αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και του νοµικού 
τους τύπου» αναπτύχθηκε στα νέα εδάφια (α) έως (δ) και έγινε πρωτεύων σκοπός της εταιρίας. 
Οι υπόλοιπες περιπτώσεις απλώς αναριθµήθηκαν. 
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 2.7 Συνοπτική Παρουσίαση του Οµίλου 
 
Η µητρική εταιρία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ (νυν UNIBIOS Ανώνυµος Εταιρία ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ) συµµετέχει 
στις εξής εταιρίες: 

1. Την νεοϊδρυόµενη Βιοσώλ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρία (ποσοστό συµµετοχής 100%-
θυγατρική) 

2. Την Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΒΕΕ (ποσοστό συµµετοχής 100%- θυγατρική) 
3. Την Ακουατρόνικς ΑΕ (ποσοστό συµµετοχής 100% - θυγατρική) 
4. Την Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία ΑΕΒΕ (ποσοστό συµµετοχής 64,93%- θυγατρική) 
5. Την Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ (ποσοστό συµµετοχής 24,90%- συγγενής) 

 
α) Θυγατρικές 
Η  εταιρεία  µας  έχει  τις  κάτωθι θυγατρικές: 

Την  νεοϊδρυόµενη Βιοσώλ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρία η οποία  ιδρύθηκε µε την από 
7270/6.8/08 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής. Η εταιρία προήλθε από την απόσχιση 
του κλάδου του εµπορικού – βιοµηχανικού – παροχής υπηρεσιών για συντήρηση προϊόντων 
θέρµανσης και κλιµατισµού της µητρικής εταιρίας  «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» µε βάση τις διατάξεις του Ν∆  
1297/1972 και του ΚΝ 2190/20 ως σήµερα ισχύουν.  
Η νεοϊδρυθείσα  εταιρία δραστηριοποιείται  στην  παραγωγή και διάθεση  θερµαντικών  σωµάτων 
(καλοριφέρ), κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων και λοιπών προϊόντων κλιµατισµού,  την  
παραγωγή  και  εµπορία  λοιπών  ειδών  σχετικών  µε  τη θέρµανση  και  τον κλιµατισµό . Η έδρα 
της εταιρίας είναι η Θέση Πετρέζα – Σπάτα Αττικής. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής 
εταιρίας στην νέα ΒΙΟΣΩΛ ανέρχεται στο 100%. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της νέας εταιρίας 
συµµετέχουν οι κ.κ. Ορφέας Μαυρίκιος, ∆ιονύσης Σβορώνος, Αντώνιος Σβορώνος, Κωνσταντίνος 
Γώγος, οι οποίοι συµµετέχουν και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 
(νυν UNIBIOS Ανύνυµος Εταιρία ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ). 
 
Την  εταιρεία  ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε, η οποία αποκτήθηκε  από  την  εταιρεία  µας στις  
28/01/2008   εξαγοράζοντας το  100%  του µετοχικού της κεφαλαίου. Η εταιρία εδρεύει    στο  
∆ήµο  Αιγάλεω  επί  της Ιεράς  Οδού αρ. 79. ∆ραστηριοποιείται  δε στην εµπορία και 
εγκατάσταση προϊόντων επεξεργασίας νερού. Η ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται µέσω 
της εταιρίας Water Investments στην αγορά της Τσεχίας και της Σλοβακίας. 

Την  εταιρεία  ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ  Ανώνυµος  Εµπορική  και  Τεχνική  Εταιρεία    Ειδών  
Επεξεργασίας  Ύδατος, η οποία αποκτήθηκε  από  την  εταιρεία  µας στις  24/06/2008  
εξαγοράζοντας το 100%  του µετοχικό της κεφαλαίου, και   εδρεύει    στο  ∆ήµο  Αιγάλεω  επί  
της  Ιεράς Οδού αρ. 79. Η εταιρία δραστηριοποιείται   κυρίως  στην εµπορία ή µίσθωση, 
βιοτεχνική  συναρµολόγηση, παραγωγή και  εγκατάσταση  µηχανηµάτων και  συσκευών 
επεξεργασίας ύδατος  και  των  παρελκόµενων  και  συναφών µε αυτά  εξαρτηµάτων, 
αυτοµατισµών, αναλωσίµων  υλικών, ανταλλακτικών και  λοιπών  οµοειδών πραγµάτων, 
καθώς  και  στην παροχή υπηρεσιών  συντήρησης µετά την   πώληση καθώς  και  γενικά  
κάθε  συναφή  προς  τα  παραπάνω  δραστηριότητα.     

Την   εταιρεία  ΒΙΟΣΩΛ  ∆ΟΜΙΚΑ   ΕΡΓΑΛΕΙΑ  Α.ΕΒ.Ε.,  στην  οποία   αρχικά η  εταιρεία  µας µε 
την από 3/8/2006  εξαγορά πακέτου µετοχών συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά  
ποσοστό 49,93 %. Στις  29/2/2008   η  εταιρεία  µας   εξαγόρασε  επιπλέον   µετοχές   της  
ανωτέρω  εταιρείας, µε αποτέλεσµα σήµερα  η  συµµετοχής µας να ανέρχεται   στο  ποσοστό 
64,93 % επί του µετοχικού της κεφαλαίου. Η εταιρία εδρεύει  στο  ∆ήµο  των Σπάτων   του  Ν. 
Αττικής, και δραστηριοποιείται  στην  τοποθέτηση  και   ενοικίαση  ικριωµάτων, την  εµπορία  
υλικών   ικριωµάτων , µηχανοκίνητων   πλατφόρµων   και  εξέδρων  για  εκδηλώσεις. 
 

(α) Συγγενείς 
Η  εταιρία  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.Μ  εδρεύει  στο  ∆ήµο  Σπάτων του Ν. Αττικής, και το ποσοστό 
συµµετοχής µας,  στο µετοχικό της κεφάλαιο,  ανέρχονται   σε  30,49 % επί των  κοινών  µετοχών  
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και  σε  9,40%  επί των προνοµιούχων  µετοχών. Η εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ (νυν UNIBIOS 
Ανώνυµος Εταιρία ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ )  συµµετέχει (χωρίς να ασκεί έλεγχο) στην εταιρία  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.Μ.  Η εταιρία δραστηριοποιείται  στην εµπορία  θερµαντικών  σωµάτων 
(καλοριφέρ), προϊόντων κλιµατισµού,  και  λοιπών  ειδών  σχετικών  µε  τη θέρµανση.   
Κατωτέρω παρατίθετε σχεδιάγραµµα µε την δοµή του οµίλου. 
 

 

ΒΙΟΣΩΛ  AΒE  

(νυν UNIBIOS) 

µητρική 

Βιοσώλ  

(νεοϊδρυθείσα) 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

Κάλλιγκαν Ελλάς 

ΑΕΒΕ 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

 

Ακουατρόνικς ΑΕ 

 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

 

Βιοσώλ ∆οµικά 

Εργαλεία ΑΕΒΕ 

Ποσοστό Συµµετοχής 

64,93% 

 

Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ 

 

Ποσοστό Συµµετοχής 

24,90% 

 

Water Investments 

SA 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

Culligan Chech 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

 

Culligan Slovakia 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 
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3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ (νυν UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) 

 
3.1 Νέο Αντικείµενο Εργασιών και Κατηγορίες ∆ραστηριοτήτων ∆ιαµόρφωση του κύκλου 
εργασιών και Αναφορά στον κλάδο που θα δραστηριοποιείται η εισηγµένη 
 
Η εταιρία στην Γενική Συνέλευση της 23-12-2005 υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη 
της, που προέβλεπε ανάµεσα σε άλλους πλέον βραχυπρόθεσµους στόχους: «….Αναδιοργάνωση 
της δοµής του οµίλου, δηµιουργία µητρικής εταιρίας που θα προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής, 
λογιστικής και συµβουλευτικής υποστήριξης στις επί µέρους θυγατρικές εταιρίες που θα 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εµπορίας και της παραγωγής. Νέα προϊόντα ή 
δραστηριότητες θα εντάσσονται µε την µορφή θυγατρικών εταιριών». 
Στην συνέχεια, εκτιµώντας τις  ραγδαίες αλλαγές στο παγκόσµιο περιβάλλον, που κάνουν το νερό 
τον σηµαντικότερο φυσικό πόρο για την ανθρώπινη ζωή και για την οικονοµική δραστηριότητα, 
στοιχείο ανταγωνισµού και καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, η εταιρία προχώρησε στην 
εξαγορά των θυγατρικών της εταιρειών  Κάλλιγκαν Ελλάς και Ακουατρόνικς οι οποίες 
δραστηριοποιείται στον τοµέα επεξεργασίας του νερού. Ο όµιλος ΒΙΟΣΩΛ  µέσω των θυγατρικών 
της εταιριών µπορεί για να προσφέρει λύσεις στο προβλήµα της έλλειψης νερού. Η υποβάθµιση 
της ποιότητας του νερού είναι παγκόσµιο φαινόµενο και συνακόλουθα οι υπηρεσίες και η 
τεχνογνωσία του οµίλου στο χώρο της επεξεργασίας του νερού µπορεί να αξιοποιηθούν σε 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.  
 Προς υλοποίηση αυτού του σκοπού ο όµιλος, µέσω της θυγατρική του εταιρείας  Κάλλιγκαν 
επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Αγορά εξαγοράζοντας  το  100% της εταιρίας Water Investement 
SA η οποία ελέγχει κατά 100% τις δραστηριότητες της Culligan, στον τοµέα της επεξεργασίας και 
διαχείρισης νερού στην Σλοβακία και Τσεχία. 
Στα πλαίσια της συµφωνίας εξαγοράς η Κάλλιγκαν Ελλάς απέκτησε επίσης τα αποκλειστικά 
δικαιώµατα που κατέχει η “ Water Investments S.A.” για την ίδρυση και λειτουργία δύο εταιριών 
στη Βουλγαρία και τα Σκόπια. Οι εταιρίες αυτές θα διαθέτουν προϊόντα επεξεργασίας ύδατος  και 
θα χρησιµοποιούν το όνοµα Culligan σαν µέρος της εταιρικής τους επωνυµίας.  
Η Βιοσώλ, µια από της παλαιότερες εταιρίες που ασχολούνται µε τον τοµέα της ενεργειακής 
λειτουργίας των κτιρίων, πιστεύει ότι οι δραστηριότητες που αφορούν στην υπεύθυνη χρήση της 
ενέργειας και γενικότερα του φυσικού πλούτου εντάσσονται στο ευρύτερο αντικείµενο της. Η 
εταιρία θεωρεί φυσική συνέχεια των δραστηριοτήτων της την συµµετοχή της  στην αγορά 
συστηµάτων  παραγωγής θερµικής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και  
συστήµατων για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών όπως ο ήλιος. Έτσι αποφάσισε την 
επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας µε την δηµιουργία 
φωτοβολταϊκού σταθµού στις εγκαταστάσεις της στο Βόλο. Για το σκοπό αυτό µέσω της 
συγγενούς εταιρίας Neovent ΑΕ ο όµιλος πια ΒΙΟΣΩΛ  υπέβαλλε αίτηση  στην ΡΑΕ για την 
έκδοση αδείας παραγωγής ενέργειας για ένα σταθµό ονοµαστικής ισχύος 1,5 MW. Γενικότερα ο 
όµιλος ελπίζει ότι στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του στο χώρο και αντλώντας από την 
εµπειρία που θα αποκοµίσει από την λειτουργία του σταθµού του Βόλου θα µπορέσει να 
αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που θα αποκτήσει και για άλλα έργα ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. Βεβαίως οι εξελίξεις στο χώρο αυτό εξαρτώνται σηµαντικά και από τις εξελίξεις στο 
θεσµικό πλαίσιο. 
 
Σήµερα η εταιρία µε την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου Βιοµηχανικού – Εµπορικού – 
Παροχής Υπηρεσιών για συντήρηση και εγκατάσταση θέρµανσης και κλιµατισµού, υλοποιεί κατά 
το µεγαλύτερο ποσοστό το σχέδιο δράσης  της έτσι ώστε η Γενική  Συνέλευση των µετόχων την 
30/6/2008 συνεκτιµώντας τα ανωτέρω  έκρινε την ανάγκη µετατροπής της µητρικής εταιρίας σε 
εταιρία HOLDING και κατά συνέπεια την αλλαγή των δραστηριοτήτων της και την ενασχόληση 
της µε την 
(α)  ίδρυση, η συµµετοχή στην ίδρυση και η µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετοχή σε άλλες 
ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί ή που θα συσταθούν, 
ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού, του αντικειµένου δραστηριοτήτων και του νοµικού τύπου 
αυτών. 
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(β)  απόκτηση, µε οποιοδήποτε τρόπο, συµµετοχών σε ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, 
κοινοπραξίες και γενικά σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και η 
συνεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο µε αυτές. 
(γ)  παροχή υπηρεσιών επιχειρηµατικού σχεδιασµού, οργάνωσης και χρηµατοοικονοµικής 
διαχείρισης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα για οικονοµικά θέµατα, 
θέµατα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες και επιχειρήσεις των οποίων έχει 
αποκτήσει συµµετοχή ή και τρίτες εταιρείες.  
(δ)  συµµετοχή στη διοίκηση εταιρειών και επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχει ή και τρίτων 
εταιρειών και επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή αντίστοιχων συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 
αυτές. 
(ε) H άσκηση πάσης  εµπορικής  επιχειρήσεως άνευ περιορισµού. 
(στ) Η κατασκευή Προϊόντων εξ επεξεργασίας µετάλλων και γενικά η βιοµηχανοποίηση παντός 
προϊόντος εκ µετάλλου. 
(ζ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων, αλλοδαπών και ηµεδαπών. 
(η) Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις 
πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 
(θ) Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, επιχειρηµατικά, τεχνικά, εµπορικά, και 
ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασµού 
και οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών. 
(ι) Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εµπορευµάτων για λογαριασµό 
τρίτων (υπηρεσίες logistics) 
(ια) Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, οικοδόµηση και 
ανάπτυξη ακινήτων. 
(ιβ) Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς µε τις παραπάνω.  
 
Με την παραπάνω µεταβολή των δραστηριοτήτων της ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, ο κύκλος εργασιών θα 
προέρχεται πλέον από δραστηριότητες σχετικές µε την ανάπτυξη των εταιριών του οµίλου της 
καθώς και την παροχή επιχειρηµατικών συµβουλών και οικονοµοτεχνικών υπηρεσιών στις 
εταιρίες αυτές. Τα κύρια έσοδα θα αφορούν ενδεικτικά µερίσµατα των εταιριών στις οποίες 
συµµετέχει, έσοδα από την εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της, κέρδη από 
αγοραπωλησίες µετοχών και συµµετοχών. Κύριο µέληµα της εταιρίας θα είναι ο εµπλουτισµός 
του οµίλου της και µε νέες συµµετοχές από εταιρίες που δραστηριοποιούνται κυρίως σε προϊόντα 
και τεχνολογίες που αφορούν στην υπεύθυνη χρήση του νερού και της ενέργειας. 
 
Η µετατροπή της εταιρίας σε εταιρία συµµετοχών είναι κίνηση στρατηγικής σηµασίας για την 
ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ καθώς εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση της 
αρνητικής οικονοµικής κατάστασης του οµίλου. Πράγµατι ήδη από το τέλος του 2005 η εταιρία 
είχε καταλήξει στην ανάγκη να δραστηριοποιηθεί σε νέους τοµείς συναφείς και 
συµπληρωµατικούς προς τις υφιστάµενες δραστηριότητες αλλά που να παρουσιάζουν 
σηµαντικότερες οικονοµικές προοπτικές και είχε από τότε διατυπωθεί η ανάγκη να δηµιουργηθεί 
µια εταιρία συµµετοχών στην οποία να µπορούν να ενταχθούν οι νέες δραστηριότητες. 
 
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται µικρός αριθµός εταιριών συµµετοχών, η κάθε µια εκ των οποίων  
παρουσιάζει γενικά µια εξειδίκευση σε επιµέρους τοµείς δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, δεν θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν όλες οι εταιρίες συµµετοχών ως δραστηριοποιούµενες στον ίδιο 
κλάδο. 
 
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των εισηγµένων στο ΧΑ εταιριών που ανήκουν στον κλάδο 
των συµµετοχών. 
 

Α/Α Επωνυµία Κύρια ∆ραστηριότητα Ενοποιηµένος Κύκλος 
Εργασιών (χιλ. €) 

1 ΕΛΤΕΒ ΑΕ Κατασκευές 717.611 

2 ΓΕΚ ΑΕ Κατασκευές 337.300 
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3 LAMDA DEVELOPMENT AE Κατασκευές 108.158 

4 INTRACOM AE Τηλεπικοινωνίες 326.275 

5 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ Μεταλλοβιοµηχανία 3.274.470 

6 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ Πληροφορική 42.974 

7 NOTOS COM HOLDINGS AE Εµπόριο 295.003 

 
 
4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ UNIBIOS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Η κύρια δραστηριότητα την οποία ασκούσε η εταιρία θα συνεχισθεί από την θυγατρική κατά 100% 
νεοϊδρυόµενη εταιρία Βιοσώλ. Η εισηγµένη προσδοκά λοιπόν ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις 
ούτε για την ίδια ούτε για τον όµιλο  που να αφορούν στην κύρια δραστηριότητα που ασκούσε 
µέχρι σήµερα. Αντίστοιχα η Unibios δεν προβλέπει κάποια σηµαντική επίπτωση για την ίδια που 
να αφορά τον κλάδο στον οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί. 
 
Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της στον κλάδο συµµετοχών η Unibios τροποποίησε τα 
άρθρα 1 έως 3 του καταστατικού της που αφορούν στην εταιρική επωνυµία, την έδρα της εταιρίας 
και τον σκοπό. 
 
Με απόφαση των µετόχων που ελήφθη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2008 η 
εταιρία µετονοµάσθηκε από «Βιοσώλ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εταιρία» σε «Unibios Ανώνυµος 
Εταιρία Συµµετοχών» και η Έδρα της µεταφέρθηκε από το ∆ήµο Σπάτων στον ∆ήµο Αθηναίων. 
Ενώ τα γραφεία της πλέον ευρίσκονται επί της οδού Λυκαβηττού 19 στο Κολωνάκι. Η εταιρία 
υιοθέτησε επίσης το νέο της λογότυπο που απεικονίζεται παρακάτω: 
 

 
 

Επίσης µε απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 11-7-2008 

τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της που περιγράφει τον εταιρικό σκοπό 

όπως αναλύεται παραπάνω στην παράγραφο 2.6. 

 

Σηµειώνεται ότι λόγο του είδους της επελθούσης εταιρικής αλλαγής (απόσχιση και 

εισφορά σε θυγατρική εταιρία της δραστηριότητας) δεν επηρεάζονται οι προοπτικές της 

εταιρίας όσον αφορά στην δραστηριοποίηση της. 

 
Παρουσίαση του κύκλου εργασιών της τελευταίας πενταετίας µε διακεκριµένη παρουσίαση των 
εσόδων του κλάδου που αποσχίζεται: 
 

Έτος Κύκλος Εργασιών (χιλ.€) Αποσχιζόµενος Κλάδος (χιλ.€) 

2003 8238 8238 

2004 9006 9006 

2005 9399 9399 

2006 9467 9467 

2007 9859 9859 

1/1 – 30/6/2008 8333 5112 

 
Το σύνολο των εσόδων της εταιρίας κατά την τελευταία πενταετία καθώς και το α εξάµηνο του 
2008 προήλθε από τον κλάδο που αποσχίζεται. 
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Μετά τις εξαγορές των θυγατρικών εταιριών (Κάλλιγκαν και Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία)  και την 
επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου σε νέους τοµείς δράσης ο κύκλος εργασιών στην 
περίοδο 1/1/08 -30/6/08, ανήλθε σε 8.333 χιλ. € εκ των οποίων 3.221 χιλ € προέρχεται από τις 
νέες δραστηριότητες. 
Σηµειώνουµε ότι ο τζίρος της θυγατρικής εταιρίας Ακουτρόνικς ΑΕ για την περίοδο 1/1 – 
30/6/2088  ύψους  640χιλ  €, λόγω της εξαγοράς της εταιρίας στο α εξάµηνο του έτους δεν έχει 
συναθροιστεί στο τζίρο του οµίλου για την αναφερόµενη περίοδο. 
 
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω η διάρθρωση του οµίλου και η δραστηριοποίηση αυτού όπως 
διαµορφώνεται µετά την απόσχιση έχει ως εξής: 
 
Η µητρική εταιρία UNIBIOS Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών συµµετέχει στις εξής εταιρίες: 
 

1.Την νεοϊδρυόµενη Βιοσώλ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρία (ποσοστό συµµετοχής 100%), η 
οποία δραστηριοποιείτε  στην  παραγωγή και διάθεση  θερµαντικών  σωµάτων (καλοριφέρ), 
κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων και λοιπών προϊόντων κλιµατισµού. 
 
2.Την Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΒΕΕ (ποσοστό συµµετοχής 100%), η οποία δραστηριοποιείται  
στην εµπορία και εγκατάσταση προϊόντων επεξεργασίας νερού και µέσω της εξαγοράς της 
εταιρίας Water Investments επεκτείνετε στην αγορά της Τσεχίας και της Σλοβακίας. 
 
3.Την Ακουατρόνικς ΑΕ (ποσοστό συµµετοχής 100%), η οποία δραστηριοποιείται   κυρίως  
στην εµπορία ή µίσθωση, βιοτεχνική  συναρµολόγηση, παραγωγή και  εγκατάσταση  
µηχανηµάτων και  συσκευών επεξεργασίας ύδατος  και  των  παρελκόµενων  και  συναφών 
µε αυτά  εξαρτηµάτων, αυτοµατισµών, αναλωσίµων  υλικών, ανταλλακτικών και  λοιπών  
οµοειδών πραγµάτων, καθώς  και  στην παροχή υπηρεσιών  συντήρησης µετά την   πώληση 
καθώς  και  γενικά  κάθε  συναφή  προς  τα  παραπάνω  δραστηριότητα.     

 
4.Την Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία ΑΕΒΕ (ποσοστό συµµετοχής 64,93%) η οποία 
δραστηριοποιείται  στην  τοποθέτηση  και   ενοικίαση  ικριωµάτων, την  εµπορία  υλικών   
ικριωµάτων , µηχανοκίνητων   πλατφόρµων   και  εξέδρων  για  εκδηλώσεις. 
 
5.Την Ηφαιστος ΑΒΕΕΜ (ποσοστό συµµετοχής 24,90%) η οποία δραστηριοποιείται  στην 
εµπορία  θερµαντικών  σωµάτων (καλοριφέρ), προϊόντων κλιµατισµού,  και  λοιπών  ειδών  
σχετικών  µε  τη θέρµανση.   
 
6. Την NEOVENT AE (ποσοστό συµµετοχής 20%) – συγγενής, η οποία µε την έγκριση της 
άδειας παραγωγής ενέργειας πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενεργείας µέσω φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Γενικότερα ο όµιλος ελπίζει ότι στα 
πλαίσια της δραστηριοποίησης του στο χώρο και αντλώντας από την εµπειρία που θα 
αποκοµίσει από την λειτουργία του σταθµού του Βόλου θα µπορέσει να αξιοποιήσει την 
τεχνογνωσία που θα αποκτήσει και για άλλα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Βεβαίως οι 
εξελίξεις στο χώρο αυτό εξαρτώνται σηµαντικά και από τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο. 
 

Η ανωτέρω δοµή του οµίλου και οι δραστηριότητες αυτού εκτιµάτε ως κίνηση στρατηγικής 
σηµασίας η οποία  θα οδηγήσει σε εξυγίανση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του οµίλου. 
 
  
Κατωτέρω παρατίθεται σχεδιάγραµµα µε την δοµή του οµίλου 
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Η συµβολή του αποσχισθέντος κλάδου στα αποτελέσµατα της εταιρίας ήταν απόλυτη. Ως 
γνωστόν ο κλάδος αυτός συµπεριλάµβανε το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρίας και κατά 
συνέπεια σε αυτόν οφείλονταν  όλα τα έσοδα αυτής. Η συνολική συµµετοχή στα αποτελέσµατα  
κατά τις πρόσφατες χρήσεις ήταν ζηµιογόνα ως αναλυτικά παρουσιάζετε στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Έτος Αποτελέσµατα µετά από Φόρους (χιλ.€) Συµβολή Αποσχιζόµενου 
Κλάδου (χιλ.€) 

2003 -2180 -2180 

2004 -874 -874 

2005 -1285 -1285 

2006 -1757 -1757 

2007 -1479 -1479 

1/1 – 30/6/2008 -360 -390 

 

ΒΙΟΣΩΛ  AΒE  

(νυν UNIBIOS) 

µητρική 

Βιοσώλ  

(νεοϊδρυθείσα) 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

Κάλλιγκαν Ελλάς 

ΑΕΒΕ 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

 

Ακουατρόνικς ΑΕ 

 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

 

Βιοσώλ ∆οµικά 

Εργαλεία ΑΕΒΕ 

Ποσοστό Συµµετοχής 

64,93% 

 

Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ 

 

Ποσοστό Συµµετοχής 

24,90% 

 

Water Investments 

SA 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

Culligan Chech 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 

 

Culligan Slovakia 

Ποσοστό Συµµετοχής 

100% 
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5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
 
5.1 Περιγραφή της ∆ιαδικασίας Απόσχισης του κλάδου 
 
Κατά την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Βιοσώλ της 24-9-2007 οι µέτοχοι οµόφωνα 
αποφασίσαν και ενέκριναν το πρόγραµµα ανάπτυξης της Εταιρίας όπως παρουσιάστηκε από τον 
πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εξουσιοδότησαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
προετοιµάσει την διαδικασία απόσχισης του Κλάδου Θέρµανσης και Κλιµατισµού.   Ήδη και 
παλαιότερα από την Γενική Συνέλευση της 23-12-2005 οι µέτοχοι είχαν αποδεχθεί ανάµεσα σε 
άλλους βραχυπρόθεσµους στόχους την ανάγκη να υπάρξει «Αναδιοργάνωση της δοµής του 
οµίλου, δηµιουργία µητρικής εταιρίας που θα προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής, λογιστικής και 
συµβουλευτικής υποστήριξης στις επί µέρους θυγατρικές εταιρίες που θα δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους της εµπορίας και της παραγωγής. Νέα προϊόντα ή δραστηριότητες θα 
εντάσσονται µε την µορφή θυγατρικών εταιριών». 
 
Κατόπιν λοιπόν των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εισφέρουσας 
ανώνυµης εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 03ης/03/2008 αποφάσισε την απόσχιση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν∆ 1297/72, του κλάδου της «εµπορικού και βιοµηχανικού ως και 
παροχής υπηρεσιών για συντήρηση και εγκατάσταση προϊόντων θέρµανσης και κλιµατισµού», µε 
σκοπό τη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας και όρισε ως ισολογισµό µετασχηµατισµού τον 
φορολογικό ισολογισµό (λογιστική κατάσταση) της 31

ης
/12/2007. Κατά την ίδια ως άνω 

συνεδρίασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εισφέρουσας τον κλάδο ανώνυµης εταιρείας 
χορήγησε εξουσιοδοτήσεις για την υποβολή σχετικής αίτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου – ∆/νση ΑΕ & Πίστεως, προς τον σκοπό της συγκρότησης της 
προβλεπόµενης από το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20 Επιτροπής για την εκτίµηση των σχετικών 
περιουσιακών στοιχείων.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εισφέρουσας ανώνυµης εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 
20

ης
/03/2008 ενέκρινε την µε ηµεροµηνία 31/12/2007 λογιστική κατάσταση των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού του κατά τα άνω εισφερόµενου κλάδου αυτής και, επιπλέον, χορήγησε 
εξουσιοδοτήσεις για την υποβολή της εγκριθείσης αυτής λογιστικής καταστάσεως στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης προς ενηµέρωση της προβλεπόµενης από το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20 Επιτροπής 
που θα συγκροτείτο.  
Κατόπιν σχετικής αιτήσεως της εισφέρουσας ανώνυµης εταιρείας, µε την Κ2–3826/02–04–2008 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτήθηκε η από το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20 
Επιτροπής, η οποία υπέβαλε τη σχετική από 19/05/2008 «Έκθεση Εκτίµησης» που συνέταξε 
στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η έκθεση καταχωρήθηκε στο µητρώο 
ανωνύµων εταιριών την 26-5-2008 και η σχετική ανακοίνωση δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3199/27-5-
2008 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εισφέρουσας ανώνυµης εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της  
5/6/2008 έλαβε γνώση της αποτίµησης της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 και 
συνεκάλεσε Γενική Συνέλευση των µετόχων µε θέµα την απόσχιση του κλάδου  της «εµπορικού 
και βιοµηχανικού ως και παροχής υπηρεσιών για συντήρηση και εγκατάσταση προϊόντων 
θέρµανσης και κλιµατισµού», µε σκοπό τη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας. Επίσης το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εισφέρουσας ανώνυµης εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 
26

ης
/06//2008 ενέκρινε τους όρους απόσχισης του κλάδου «Εµπορικού – Βιοµηχανικού – 

Παροχής Υπηρεσιών για Συντήρηση και Εγκατάσταση Προϊόντων Θέρµανσης και Κλιµατισµού» 
και εισφοράς του για τη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν∆ 
1297/72 και την υποβολή εισήγησης προς την γενική συνέλευση των µετόχων της εν λόγω 
εταιρείας για την παρ’ αυτής τελική έγκριση των ως άνω όρων απόσχισης του συγκεκριµένου 
κλάδου και εισφοράς του µε σκοπό τη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας κατά τα 
προαναφερθέντα. Η Γενική Συνέλευση συνεκλήθη για να συνεδριάσει στις 30-6-2008 και λόγω 
έλλειψης ικανής απαρτίας για το συγκεκριµένο θέµα οι µέτοχοι συνήλθαν και σε επαναληπτικές 
συνελεύσεις που έλαβαν χώρα στις 11-7-2008. 
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Κατά τις συνεδριάσεις τους της 11
ης

/07/2008 οι Α’ Επαναληπτικές Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 
των κοινών και προνοµιούχων µετόχων της εισφέρουσας ανώνυµης εταιρείας: (α) ενέκριναν όλες 
τις πράξεις και ενέργειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τις σχετικές µε την απόσχιση του 
προαναφερθέντος κλάδου και την εισφορά του για σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας κατά τις 
διατάξεις του Ν∆ 1297/72, (β) ενέκριναν την απόσχιση από την εταιρεία του κλάδου της 
«Εµπορικού – Βιοµηχανικού – Παροχής Υπηρεσιών για Συντήρηση και Εγκατάσταση Προϊόντων 
Θέρµανσης και Κλιµατισµού» και την εισφορά του για τη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν∆ 1297/72, µε βάση τα περιουσιακά στοιχεία αυτού, όπως 
απεικονίζονται στη λογιστική κατάσταση µετασχηµατισµού της 31

ης
/12/2007, (γ) ενέκριναν την 

παραπάνω αναφερόµενη «Έκθεση Εκτίµησης», που συντάχθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 
9 του ΚΝ 2190/20 για τον προσδιορισµό της αξίας του εισφερόµενου κλάδου και κατ’ επέκταση τη 
λογιστική κατάσταση 31/12/2007 του κλάδου αυτού, (δ) ενέκριναν το σχέδιο καταστατικού της 
νέας ανώνυµης εταιρείας και (ε) χορήγησαν σε ρητά κατονοµαζόµενα πρόσωπα εξουσιοδοτήσεις 
για την υπογραφή της παρούσας συµβολαιογραφικής πράξης καθώς και κάθε άλλου εγγράφου, 
δήλωσης κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για τη σύσταση της νέας ανώνυµης εταιρείας, 
καθορίζοντας τους όρους της σύστασης και του καταστατικού εντός των πλαισίων των 
αποφάσεων των άνω από 11/07/2008 Γενικών Συνελεύσεων και του νόµου. 
Στις 17-7-2008 ενώπιον της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κνιθάκη υπεγράφη το υπ’ 
αριθµόν 8967 συµβόλαιο µε τίτλο «ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν∆ 1297/1972 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΝ 2190/20 ΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.160.000,00 ΕΥΡΩ» µε 
το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία. 
Τέλος την 6/8/08 µε την υπ. Αριθµ.7270/08 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε 
η σύσταση της νέας εταιρίας. Η σχετική απόφαση καταχωρήθηκε στο µητρώο Ανωνύµων 
Εταιριών. 
 
5.2 Περιγραφή του Αποσχισθέντος Κλάδου 
 
Ο αποσχισθείς κλάδος αφορά στην βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα της εταιρίας στον 
κλάδο της Θέρµανσης, Κλιµατισµού και στην Παροχή Υπηρεσιών που σχετίζονται µε αυτές τις 
δραστηριότητες. 
Η εταιρία κυρίως κατασκευάζει Θερµαντικά Σώµατα και Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες ενώ 
εµπορεύεται τα υπόλοιπα µηχανήµατα που απαιτούνται για την θέρµανση και το κλιµατισµό των 
κτιρίων. 
 
5.3 Αποτίµηση του Αποσχισθέντος Κλάδου. 
 
Η αποτίµηση του αποσχισθέντος κλάδου έγινε από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 
2190/1920 όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. Η Έκθεση αποτίµησης έχει 
ως εξής: 
 

                                          Αθήνα, 19-5-2008 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
της αξίας του εµπορικού – βιοµηχανικού – παροχής υπηρεσιών κλάδου της ανώνυµης εταιρίας µε 
την επωνυµία «ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εταιρεία» µε βάση των ισολογισµό της 31-12-
2007.  
   Σε εκτέλεση της µε αριθµό Κ2-3826/2-4-2008 απόφασής σας, οι υπογράφοντες: 
 
1. ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης 
2. ΦΙΛ∆ΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
3. ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ, 
 
που ορισθήκαµε µέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 ‘’Περί Ανωνύµων 
Εταιρειών’’, πραγµατοποιήσαµε αυτοψία και έλεγχο στα βιβλία της ανώνυµης εταιρείας µε την 
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επωνυµία «ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εταιρεία» για να προσδιορίσουµε την αξία του 
εµπορικού – βιοµηχανικού – παροχής υπηρεσιών κλάδου της προκειµένου αυτός να αποσχισθεί  
 
από την ανωτέρω εταιρία και να εισφερθεί σε υπό σύσταση ανώνυµη εταιρία σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972.  
  Για να επιτύχει το σκοπό της, η Επιτροπή βασίστηκε ιδίως στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και 
στην απογραφή της 31

ης
 ∆εκεµβρίου 2007 της εταιρίας και του συγκεκριµένου κλάδου, που έχουν 

καταχωρηθεί στις σελίδες από 436 έως 446 του βιβλίου απογραφών και ισολογισµών της εταιρίας 
(πράξη θεώρησης 48.147/16-12-1996 της ΦΑΒΕ Αθηνών), την σχετική έκθεση ελέγχου του 
ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Αθ. Φραγκισκάκη για την ίδια χρήση, στο πόρισµα της αυτοψίας 
που διενήργησε στο εργοστάσιο της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. 
  Το πόρισµα της έρευνάς µας έχει ως κατωτέρω: 
    
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Πρόκειται για έξοδα εγκατάστασης της εταιρίας, συγκεκριµένα λογισµικά προγράµµατα, τα οποία 
αναγράφονται στη σελ. 438 του βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και τα οποία η Επιτροπή 
αποτιµά στο αναπόσβεστο λογιστικό τους υπόλοιπο, δηλαδή  ευρώ 108.888,50 
 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Μηχανήµατα 
Πρόκειται για µηχανήµατα που βρίσκονται στο εργοστάσιο της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου τα 
οποία αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες από 436 έως 437 της κατάστασης απογραφής και τα 
οποία η Επιτροπή, κατόπιν αυτοψίας και αφού έλαβε υπόψη της το ύψος της απογραφής, την εν 
γένει σηµερινή τους κατάσταση και την εύλογη αξία τους όπως αυτή αναφέρεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2007 της εταιρίας, τα αποτιµά, ως η συνηµµένη αναλυτική κατάσταση, 
στο συνολικό ύψος των  3.601.117,00 ευρώ 
 
Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 
Πρόκειται για τεχνικά έργα σε ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων τα οποία η Επιτροπή τα εκτιµά στο 
αναπόσβεστο λογιστικό τους υπόλοιπο όπως αναφέρεται στη σελίδα 436 του βιβλίου 
απογραφών και ισολογισµών, δηλαδή 248.181,34 ευρώ 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 

   Πρόκειται για διάφορα έπιπλα, σκεύη, µηχανές γραφείου, εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών και λοιπό 
εξοπλισµό που αναγράφονται στη 437 σελ. του βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και τα 
οποία η Επιτροπή αποτιµά στο αναπόσβεστο λογιστικό τους υπόλοιπο, δηλαδή  ευρώ 53.613,86 
 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 
Πρόκειται για ακινητοποιήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της εκτέλεσης που αναγράφονται στη 
438 σελ. του βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αποτιµώνται από την Επιτροπή στο 
αναπόσβεστο λογιστικό τους υπόλοιπο, δηλαδή ευρώ 262,98 
 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
Πρόκειται για απαιτήσεις από τη ∆ΕΗ, τα ΕΛΤΑ, τον ΟΤΕ καθώς και εκµισθωτές που εκτιµώνται 
από την Επιτροπή στο ύψος της απογραφής, δηλαδή  ευρώ 25.315,17 
 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού                    ΕΥΡΩ 3.928.490,35 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Αποθέµατα 
 
Εµπορεύµατα 
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Η Επιτροπή τα αποτιµά στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2007, δηλαδή  1.134.802,64 ευρώ 
 
Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή, υποπροιόντα και υπολείµµατα 
Η Επιτροπή τα αποτιµά στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2007, δηλαδή  628.217,18 ευρώ 
 
Παραγωγή σε εξέλιξη 
Η Επιτροπή τα αποτιµά στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2007, δηλαδή  419.021,62 ευρώ 
 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 
Η Επιτροπή τα αποτιµά στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2007, δηλαδή  459.020,62 ευρώ 
 
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 
Η Επιτροπή τις αποτιµά στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2007, δηλαδή  176.968,72 ευρώ 
 
Απαιτήσεις 
Πελάτες 
Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρίας από πελάτες της οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 52.652 
ως 52.764 της κατάστασης απογραφής και η Επιτροπή τις αποτιµά στο ύψος της απογραφής, 
δηλαδή  560.379,99 ευρώ 
 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 
Ο λογαριασµός αφορά σε απαιτήσεις από εισπρακτέα γραµµάτια, όπως αυτά αναγράφονται στη 
σελίδα 52.776 της κατάστασης απογραφής, τα οποία ανέρχονται σε ευρώ 20.000 και αποτιµά το 
σχετικό κονδύλι στο ύψος της απογραφής, δηλαδή σε    20.000,00 ευρώ                    
 
Γραµµάτια σε καθυστέρηση 
Η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της γραµµάτια ύψους 4.629,60 ευρώ, όπως αυτά αναγράφονται 
στη σελίδα 52.777 της κατάστασης απογραφής, διότι τα θεώρησε ανείσπρακτα και αποτιµά το 
σχετικό κονδύλι σε           0,00 ευρώ 
 
Επιταγές εισπρακτέες 
 
-Στο χαρτοφυλάκιο 
Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας και η 
Επιτροπή τις αποτιµά στο ύψος της απογραφής (σελ. 52.774 της κατάστασης απογραφής), 
δηλαδή     235.937,43 ευρώ 
 
-Στις τράπεζες σε εγγύηση 
Πρόκειται για απαιτήσεις από επιταγές που βρίσκονται σε διάφορες τράπεζες ως εγγύηση, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στις σελ. 52.765 έως 52.773 της κατάστασης απογραφής που 
αποτιµώνται από την Επιτροπή στο ύψος της απογραφής, δηλαδή 2.284.817,43 ευρώ 
 
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) 
Πρόκειται για απαιτήσεις από σφραγισµένες επιταγές συνολικού ύψους 104.405,07 ευρώ που 
βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 52.775 της 
κατάστασης απογραφής. Η Επιτροπή αποτιµά το ανωτέρω ποσό ως µηδενικό, λαµβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η είσπραξή του είναι αµφίβολη, δηλαδή    0,00 ευρώ 
 
Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες 
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Ο λογαριασµός αφορά σε επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις της εταιρίας από πελάτες και 
χρεώστες όπως περιγράφονται στη σελίδα 52.495 της κατάστασης απογραφής και ανέρχονται σε 
ευρώ 148.019,37. Για το συγκεκριµένο κονδύλι υπάρχει πρόβλεψη 100.000,00 ευρώ. Η 
Επιτροπή αποτιµά το ανωτέρω ποσό ως µηδενικό, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
είσπραξή του είναι αµφίβολη, δηλαδή  0,00 ευρώ 

Χρεώστες διάφοροι 

Ο λογαριασµός αφορά σε απαιτήσεις της εταιρείας (προκαταβολές φόρων, δάνεια προσωπικού 
και χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών) από διάφορους χρεώστες. Η Επιτροπή αποτιµά το σχετικό 
κονδύλι στο ύψος της απογραφής, δηλαδή  125.103,81 ευρώ 
 
Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 
Πρόκειται για λοιπές προκαταβολές προς υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρίας, τις οποίες η 
Επιτροπή τις αποτιµά στο ύψος της απογραφής, δηλαδή  12.650,36 ευρώ  
 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
Ταµείο 
Η Επιτροπή το αποτιµά στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2007, δηλαδή  10.685,63 ευρώ 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 

Πρόκειται για υπόλοιπα λογαριασµών καταθέσεων, όπως αναγράφονται στη σελ.  του βιβλίου 
απογραφών και ισολογισµών και προκύπτουν από τα extraits των σχετικών τραπεζικών 
λογαριασµών, οι οποίες αποτιµώνται από την Επιτροπή στο ύψος της απογραφής, δηλαδή  
106.669,50 ευρώ 
                                                                                         
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού               ΕΥΡΩ 6.174.274,93 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Έξοδα εποµένων χρήσεων 
Πρόκειται για έξοδα εποµένων χρήσεων που διενεργήθηκαν κατά τη χρήση 2007, τα οποία η 
Επιτροπή αποτιµά στο ύψος της απογραφής, δηλαδή  17.876,35 ευρώ 
 
Λοιποί µεταβατικού λογαριασµοί ενεργητικού 
Πρόκειται για αγορές υπό παραλαβή. Η Επιτροπή τις αποτιµά στην αξία που αναφέρεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, δηλαδή  8.402,95 ευρώ 
 
   ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                        ευρώ 10.237.933,08 
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Προµηθευτές 

Η Επιτροπή αποτιµά το κονδύλι στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007, δηλαδή  420.786,01 ευρώ 
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Γραµµάτια πληρωτέα 

Η Επιτροπή αποτιµά το κονδύλι στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007, δηλαδή  1.458.654,79 ευρώ 
 

Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

Η Επιτροπή αποτιµά το κονδύλι στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007, δηλαδή  3.461.444,52 ευρώ 
 

Προκαταβολές πελατών 

Η Επιτροπή αποτιµά το κονδύλι στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007, δηλαδή 1.007.171,41 ευρώ 
 
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 
Η Επιτροπή αποτιµά το κονδύλι στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007, δηλαδή  40.998,43 ευρώ  

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 

Η Επιτροπή αποτιµά το κονδύλι στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007, δηλαδή  177.286,61 ευρώ 
 
Πιστωτές διάφοροι 
Η Επιτροπή αποτιµά το κονδύλι στην αξία που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007, δηλαδή 381.104,54 ευρώ 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Πρόκειται για δουλευµένα έξοδα της χρήσεως, όπως αναγράφονται στη σελίδα 722 του βιβλίου 
απογραφών και ισολογισµών, και αποτιµώνται από την Επιτροπή στο ύψος της απογραφής, 
δηλαδή 31.235,61 ευρώ  
  
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                           ευρώ 7.078.681,92 
 
   Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την 31-12-2007 η αξία του ενεργητικού του συγκεκριµένου κλάδου 
της εταιρείας  
ανέρχεται σε                               ευρώ   10.237.933,08 
του παθητικού του σε                  ευρώ     7.078.681,92 
και η καθαρή του θέση σε            ευρώ     3.159.251,16 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Γνωµοδοτούµε οµόφωνα ότι κατά την 31-12-2007 η καθαρή θέση για να προσδιορίσουµε την 
αξία του εµπορικού – βιοµηχανικού – παροχής υπηρεσιών κλάδου της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εταιρεία» ανερχόταν σε 3.159.251,16 ευρώ. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ Γ. ΦΙΛ∆ΙΣΑΚΟΣ ΑΛ. ∆ΡΑΚΑΤΟΣ 
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5.4 Επίδραση στα Αποτελέσµατα της Εισηγµένης Εταιρίας και την Μερισµατική της 
Πολιτική κατά την Πρώτη µετά την Απόσχιση Χρήση 
 
Η απόσχιση του κλάδου της εµπορικής και βιοµηχανικής δραστηριότητας µαζί µε τον κλάδο της 
παροχής υπηρεσιών σε εγκαταστάσεις θέρµανσης και κλιµατισµού δεν θα έχει καµία επίδραση 
στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της εταιρίας αφού η δραστηριότητα αυτή θα συνεχίσει να 
ενοποιείται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Τα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρίας 
όµως αναµένεται να παρουσιασθούν βελτιωµένα καθώς η υπό απόσχιση δραστηριότητα 
παρουσίασε ζηµίες για πολλές συνεχόµενες χρήσεις. Η µερισµατική πολιτική της εταιρίας κατά τα 
τελευταία έτη υπαγορεύεται από τους περιορισµούς του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 που 
απαγορεύει κάθε διανοµή στους µετόχους, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας 
χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα 
ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, είναι ή, µετά από τη διανοµή αυτή, θα γίνει 
κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα 
οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από το νόµο ή το καταστατικό, Η κατάσταση αυτή δεν 
αναµένεται να ανατραπεί από την απόσχιση ή τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης. 
 
5.5 Οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα οικονοµικά στοιχεία προ της απόσχισης, τα 
οικονοµικά στοιχεία του αποσχισθέντος κλάδου και τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας µετά την 
απόσχιση 
 

 UNIBIOS ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ Ισολογισµός 
 Παραµένουσα Αποσχιζόµενη Μετασχηµατισµού 
 ∆ραστηριότητα ∆ραστηριότητα 31/12/2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία    

Γήπεδα 1.045.100,00  1.045.100,00 

Κτίρια, Κτιριακές Εγκαταστάσεις 2.740.236,08  2.740.236,08 
Μηχανήµατα, Μηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις  3.861.046,06 3.861.046,06 

Επιπλα Λοιπός Εξοπλισµός  395.393,91 395.393,91 

Πάγια Υπό Εκτέλεση  262,98 262,98 

Επενδύσεις σε Ακίνητα 1.194.900,00  1.194.900,00 

Άυλα Στοιχεία  236.740,95 236.740,95 

Επένδυσεις σε Συγγενείς 2.046.117,65  2.046.117,65 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες 
Απαιτήσεις   15.102,01 15.102,01 
Σύνολο Μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 7.026.353,73 4.508.545,91 11.534.899,64 

    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία    

Αποθέµατα  2.641.062,06 2.641.062,06 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις  3.494.941,14 3.494.941,14 
∆ιαθέσιµα Προς Πώληση 
Στοιχεία 768,28  768,28 

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα   117.355,13 117.355,13 
Σύνολο Κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 768,28 6.253.358,33 6.254.126,61 

Σύνολο Ενεργητικού 7.027.122,01 10.761.904,24 17.789.026,25 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις    
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους                          
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 276.255,20 276.255,20 
Επιχορηγήσεις πάγιου 
ενεργητικού   73.046,70 73.046,70 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 0,00 349.301,90 349.301,90 

    
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και Λοιπές 
Υποχρεώσεις 630.000,00 3.546.130,91 4.176.130,91 

Υποχρεώσεις από Φόρους  140.998,91 140.998,91 

∆άνεια    3.399.122,85 3.399.122,85 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσειων 630.000,00 7.086.252,67 7.716.252,67 

    

Σύνολο υποχρεώσεων 630.000,00 7.435.554,57 8.065.554,57 

    

Καθαρή Θέση 6.397.122,01 3.326.349,67 9.723.471,68 

    
 
 
5.6 Σχολιασµός των σηµαντικότερων λογαριασµών  
 
Όπως φαίνεται από τους παρατιθέµενους ισολογισµούς η παραµένουσα δραστηριότητα της 
µητρικής εταιρίας του οµίλου περιλαµβάνει κυρίως την ακίνητη περιουσία καθώς και τις 
συµµετοχές της σε θυγατρικές. 
Οι σηµαντικότεροι λογαριασµοί της αποσχιζόµενης δραστηριότητας έχουν ως εξής: 
 
Α. Λογαριασµοί Ενεργητικού  
 
Μηχανήµατα και µηχανολογικές εγκαταστάσεις : Αφορά το σύνολο του εξοπλισµού της εταιρίας 
όπως εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις 
Αποθέµατα: Ο λογαριασµός περιλαµβάνει τα εµπορεύµατα τα έτοιµα προϊόντα τις πρώτες ύλες 
υλικά και τα προϊόντα σε διάφορες φάσεις κατεργασίας. 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις: Ο λογαριασµός  αφορά το σύνολο των απαιτήσεων της εταιρίας 
 
Β. Λογαριασµοί Παθητικού 
 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις: Ο λογαριασµός αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων της 
εταιρίας εκτός των υποχρεώσεων από φόρους. 
∆άνεια: Αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της εταιρίας. Σηµειώνεται ότι µέρος του λογαριασµού των 
δάνειων είναι εµπράγµατα ασφαλισµένο µε υποθήκες την ακίνητη περιουσία της εταιρίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πληροφοριακό Σηµείωµα ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. (νυν Unibios Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών) 

Απόσχιση Εµπορικού-Βιοµηχανικού-Παροχής Υπηρεσιών για συντήρηση και εγκατάσταση 

προϊόντων θέρµανσης - κλιµατισµού    κλάδου & µεταβολή δραστηριότητας  

 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα 



ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005   (1/1/2005 - 31/12/2005)

(∆ηµοσιευµένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 και της κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.23861/587/04.06.2004,

για τις Εµπορικές και Βιοµηχανικές Εταιρίες που συντάσσουν ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ)

(Ποσά εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Πλήρης Επωνυµία: ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ    Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 094002320    Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    Ηµεροµηνία λήξεως της τρέχουσας χρήσεως: 31 ∆εκεµβρίου 2005    Αντώνιος Π.Σβορώνος, Πρόεδρος

Έδρα: Ελ.Βενιζέλου 3-5, Ταύρος, Τ.Κ.17778    ∆ιάρκεια χρήσεως: ∆ωδεκάµηνη

Ηµεροµηνία σύστασης: 1940    Τύπος των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ετήσιες    ∆ιονύσιος Ν.Σβορώνος, Αντιπρόεδρος

∆ιάρκεια Εταιρίας: Ενενήντα εννέα έτη (99)    Ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2006    & ∆ιευθ.Σύµβουλος

Κύρια δραστηριότητα: Παραγωγή & εµπορία προϊόντων    Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Αθανάσιος Φραγκισκάκης

θέρµανσης, κλιµατισµού & (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081)    Νικόλαος ∆.Σβορώνος, Μέλος

εµπορία λοιπών ειδών θέρµανσης, Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125)    Κων\νος Σ. Γώγος, Μέλος

κλιµατισµού κ.λ.π.    Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύµφωνη γνώµη    ∆ηµήτριος Α. Κατσίβελας, Μέλος

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 6031/06/Β/86101    ∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας όπυ έχουν καταχωρηθεί    Παντελής Γ.Καραγεωργίου, Μέλος

Αρµόδια εποπτική αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης    οι Οικονοµικές Καταστάσεις, η Έκθεση του ∆.Σ. και το    Νικόλαος Κ.Καραντάνης, Μέλος

   Πιστοποιητικό των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: www.biossol.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 ∆εκεµβρίου 2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.05 31.12.2004 1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2004 1.10.-31.12.2005 1.10.-31.12.2004

Ενσώµατα πάγια 9.614.124 9.895.828 Πωλήσεις 9.399.463 9.005.917 3.317.471 3.139.744 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 216.602 202.818 Κόστος πωληθέντων (8.235.024) (7.661.925) (2.978.758) (2.514.162)

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 200.595 209.133 Μικτό κέρδος 1.164.439 1.343.992 338.713 625.582 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 383.044 503.698 Άλλα  έσοδα 49.212 60.408 14.084 10.466 

Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κ.λ.π. 2.524.318 2.657.500 Έξοδα πωλήσεων (1.250.712) (1.097.665) (286.062) (262.566)

Απαιτήσεις από πελάτες 2.523.301 2.918.441 Έξοδα διοίκησης (859.599) (948.357) (173.280) (246.045)

Άλλες απαιτήσεις 109.147 199.935 Άλλα  έξοδα (41.903) (184.135) (8.744) (91.459)

Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 849 545 Κέρδη/(ζηµίες)  εκµετάλλευσης (938.562) (825.756) (115.289) 35.978 

Ταµειακά διαθέσιµα 204.389 319.928 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (349.152) (186.726) (157.843) (41.663)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.776.368 16.907.825 Κέρδη/(ζηµίες)  από  συγγενείς 11.543 17.682 (3.586) 1.010 

Καθαρές ζηµίες προ φόρων (1.276.171) (994.800) (276.718) (4.675)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Φόρος εισοδήµατος (8.507) 120.454 (92.983) (220.874)

Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 489.335 415.258 Καθαρές ζηµίες περιόδου (1.284.678) (874.347) (369.701) (225.550)

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.643.710 2.379.715

Οφειλές προς προµηθευτές 1.081.414 1.481.637

Οφειλές από φόρους και εισφορές 325.126 400.572 Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ) (0,0307) (0,0225) (0,0088) (0,0058)

Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις 1.156.351 733.640 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σύνολο υποχρεώσεων 5.695.936 5.410.822 1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2004

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

Σύνολο Καθαρής Θέσης 10.080.432 11.497.002 Ζηµίες προ φόρων (1.276.171) (994.800)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 15.776.368 16.907.825 Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 339.013 349.514 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Κέρδη από συγγενή εταιρεία (11.543) (17.682)

1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2004 Τόκοι έξοδα 351.502 191.331 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα) 11.497.002 8.617.645 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (2.350) (4.605)

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς αναβαλλόµενους φόρους) 0 3.727.066 Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων (6.087) 0 

Αποτελέσµατα αναγνωριζόµενα  στα ίδια κεφάλαια (131.893) 26.638 Ζηµίες πώλησης παγίων 2.393 3.234 

Ζηµίες της περιόδου, µετά από φόρους (1.284.678) (874.347) Έξοδα αποµείωσης (Πελατών, Παγίων & Αποθεµάτων) 2.056 97.352 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2005 & 31.12.2004 αντίστοιχα) 10.080.432 11.497.002 Προβλέψεις 0 0 

(601.188) (375.657)

Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) µακροπρόθεσµες εγγυήσεις 1.483 (536)

(Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων 131.126 (651.347)

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 509.247 (412.506)

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (189.809) (797.324)

Αύξηση/(µείωση) προκαταβολών από συγγενή 116.313 (809.009)

Αύξηση/(µείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού (11.145) 28.678 

(43.973) (3.017.702)

Καταβληθέντες τόκοι (221.320) (195.799)

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος προηγ. χρήσεων (109.645) (81.264)

Καθαρές εισροές Λειτουργικών δραστηριοτήτων (374.937) (3.294.765)

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων 

Εκροές για την απόκτηση άυλων παγίων (30.658) (202.803)

Εκροές για την απόκτηση ενσώµατων παγίων (51.789) (101.730)

Εισροές από την εκποίηση ενσώµατων παγίων 8.962 4.535 

Εισροές από µερίσµατα 609 1.888 

Τόκοι  εισπραχθέντες 289 1.437 

Καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (72.587) (296.673)

Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 3.699.938 

Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις επενδύσεων 91.310 0 

Εισπράξεις/(Πληρωµές) βραχυπροθέσµων δανείων 263.994 80.359 

Προπληρωθέντα έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου (13.319) 0

Πληρωµές για µελλοντική απόκτηση θυγατρικής (10.000) 0

Καθαρές εισροές (εκροές) χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων 331.985 3.780.296 

Αύξηση διαθεσίµων (115.539) 188.859 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 319.928 131.069 

∆ιαθέσιµα κατά τη λήξη της περιόδου 204.389 319.928 

Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆-03:

282.2  Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης 2.979.153 

287.9  Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων 30.904 

292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατ. εξοπλ. µη οικιακής χρήσης 2.334.753 

515.4  Εµπόριο σιδ/κών, υδραυλ. & θερµ. εξ/σµού & συναφών ειδών 4.054.653 

9.399.463 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/2/2006 21/12/2005 21/12/2004

Σύνολο εκδοθέντων µετοχών

                                     Κοινές 41.883.586 41.883.586 41.883.586

                                     Προνοµιούχες 3.812.930 3.812.930 3.812.930

Χρηµατιστηριακή τίµη ανά µετοχή

                                     Κοινές 0,27 0,25 0,35

                                     Προνοµιούχες 0,28 0,22 0,31

Ελάχιστη τιµή ανά µετοχή

                                     Κοινές 0,26 0,18 0,18

                                     Προνοµιούχες 0,28 0,16 0,18

Μέγιστη τιµή ανά µετοχή

                                     Κοινές 0,27 0,33 0,60

                                     Προνοµιούχες 0,28 0,32 0,58

Συνολική Κεφαλοποίηση (σε €) 12.376.189 11.309.741 15.841.263

Απόδοση επένδυσης (ζηµίες µετά από φόρους) -11,36% -5,52%

Ταύρος, 15 Φεβρουαρίου 2006

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & Η Προϊσταµένη Οικονοµικών

∆ιευθύνων Σύµβουλος & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Παναγιώτα  Χ. Κόλλια

Αντώνης  Π. Σβορώνος ∆ιονύσιος  Ν. Σβορώνος Α.∆.Τ.  Φ  016059

Α.∆.Τ.  Σ  105886 Α.∆.Τ.  Ρ  518363 Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0000889/Α' τάξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία να 

ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.biossol.gr) όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1) Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνεται η συµµετοχή στη συγγενή εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ, µε τη

µέθοδο της καθαρής θέσης. Το ποσοστό συµµετοχής στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. ανέρχεται σε 24,90% επί του συνόλου των

µετοχών της (κοινών και προνοµιούχων). Λόγω εφαρµογής της µεθόδου της καθαρής θέσης, η αρχική αξία κτήσης της εν λόγω

επένδυσης   ύψους  586.940,57 €, εµφανίζεται  στις  ανωτέρω  οικονοµικές καταστάσεις µειωµένη κατά το ποσό 203.896,76 €  µε 

ισόποση µείωση των Ιδίων κεφαλαίων, ειδικότερα µε ποσό 222.389,23 € έχουν µειωθεί τα αποθεµατικά , ενώ µε το ποσό

11.543,22 € αυξήθηκαν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2005 και µε το ποσό 6.949,29 € τα αποτελέσµατα προηγούµενων

χρήσεων. 2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. και ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. είναι από 2003

έως και 2005. 3) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ύψους 1.920.000 € υπέρ Τραπέζης για

ασφάλεια δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 30/12/2005 ανέρχεται σε 1.741.623,86 €. 4) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό

διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση

της εταιρείας. 5) Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µε τη συγγενή εταιρεία κατά τη χρήση 2005 είναι:

Αγορές κλπ. 904.422,24 €, Πωλήσεις 352.662,89 € (ποσοστό 3,75% επί του συνολικού τζίρου), Υποχρεώσεις 406.616,16 €. 6)

Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες µε αυτές του Ισολογισµού της 31/12/2004 κατά τα ∆.Λ.Π. Για τις δεδουλευµένες

δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή µας µέχρι σήµερα, πραγµατοποιήθηκαν προβλέψεις. 7) Τα κέρδη

ανά µετοχή, υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών. 8) Στα πλαίσια της προσπάθειας για την

οικονοµική εξυγίανση της Εταιρείας και συνεπεία αυτής τη µεταφορά της µετοχής στην κανονική κατηγορία διαπραγµάτευσης, η

διοίκηση προγραµµάτισε και υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις: α) Μείωση του Κόστους και ∆απανών, β) Υπογραφή σύµβασης

συνεργασίας µε τον όµιλο TRANE µε αντικείµενο την κατασκευή Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων η οποία ήδη υλοποιείται

ικανοποιητικά, γ) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 9 εκ. € περίπου µε σκοπό την χρηµατοδότηση του ολοκληρωµένου

σχεδίου δράσης της εταιρίας που προβλέπει (1) τον εµπλουτισµό του φάσµατος των προϊόντων µε ανταγωνιστικότερα, (2) την

επικέντρωση της παραγωγικής διαδικασίας σε προϊόντα µε στοιχεία ιδιαιτερότητας που ευνοούν την παραγωγή στην Ελλάδα και

(3) την δηµιουργία οµίλου που να συµπεριλαµβάνει όλες τις οµοειδής δραστηριότητες και απόκτηση των αναγκαίων υποδοµών

(κτίρια κλπ). 9) Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην εταιρεία (κατά παρατιθέµενη ηµεροµηνία) είναι: στις

31/12//2005 Υπάλληλοι 45 - Ηµεροµίσθιοι 60 Σύνολο 105, στις 31/12/2004 Υπάλληλοι 46 - Ηµεροµίσθιοι 74 Σύνολο 120.

10) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 23/12/2005 επικύρωσε την από 21/12/2005 απόφαση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου που ενήργησε κατ’ εξουσιοδότηση της από 22.10.2003 σχετικής αποφάσεως της ΈκτακτηςΒ’ Επαναληπτικής Γενικής

Συνελεύσεως των Μετόχων, για την αύξηση του Μετοχικού Κεφάλαιο της Εταιρίας, µε καταβολής µετρητών, κατά

9.139.303,20 Ευρώ, µε έκδοση 30.464.344 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ κάθε

µίας. Οι νέες µετοχές θα διατεθούν στο άρτιο προς 0,30 Ευρώ η κάθε µία. 11) Η Εταιρία, λόγω ζηµιών, την τρέχουσα χρήση, δεν

θα διανείµει µέρισµα. Επίσης, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 44 α του ΚΝ 2190/20, δεν θα καταβληθεί µέρισµα,

υπό µορφή τόκου, στους προνοµιούχους µετόχους.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
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ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΗΣ   ΧΡΗΣΗΣ   2006 

(δηµοσιευόµενα  βάσει του  Ν.2190, άρθρο  135  για  επιχειρήσεις που  συντάσσουν  οικονοµικές  καταστάσεις, ενοποιήµενες και  µη, κατά  τα  ∆.Λ.Π.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

∆ιεύθυνση  έδρας  Εταιρείας : Σπάτα Αττικής - Θέση Πετρέζα, Τ.Κ. 19009    Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 6031/06/Β/86101    Αντώνιος Π. Σβορώνος, Πρόεδρος

Αρµόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης    ∆ιονύσιος Ν.Σβορώνος, Αντιπρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος

   Νικόλαος ∆.Σβορώνος, Εντεταλµένος Σύµβουλος -Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ηµεροµηνία  έγκρισης των  ετήσιων  οικονοµικών  καταστάσεων,    Κων\νος Σ. Γώγος, Εντεταλµένος Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

από  τις  οποίες  αντλήθηκαν  τα   συνοπτικά  στοιχεία : 20η Μαρτίου 2007    ∆ηµήτριος Α. Κατσίβελας, Εντεταλµένος Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Αντώνιος Χ.Λυµπεραίος    Παναγιώτα Χ. Κόλλια, Εντεταλµένη Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ελεγκτική  Εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ    Παντελής Γ.Καραγεωργίου, Εντεταλµένος Σύµβουλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τύπος  έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Σύµφωνη  γνώµη.    Νικόλαος Κ.Καραντάνης, Εντεταλµένος Σύµβουλος -Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

∆ιεύθυνση  ∆ιαδικτύου  Εταιρείας : (www.biossol.gr) 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 1.1.06-31.12.06 1.1.05-31.12.05 1.1.06-31.12.06 1.1.05-31.12.05

Ενσώµατα πάγια 9.305.338 9.614.124 9.305.338 9.614.124 Πωλήσεις 9.467.369 9.399.463 9.467.369 9.399.463 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 282.893 216.602 282.893 216.602 Κόστος πωληθέντων (8.274.672) (8.235.024) (8.274.672) (8.235.024)

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 112.984 200.595 112.984 200.595 Μικτό κέρδος 1.192.698 1.164.439 1.192.698 1.164.439 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 1.772.568 383.044 2.059.521 586.941 Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κ.λ.π. 2.682.009 2.524.318 2.682.009 2.524.318 αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (850.680) (599.549) (850.680) (599.549)

Απαιτήσεις από πελάτες 2.889.942 2.523.301 2.889.942 2.523.301 Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

Άλλες απαιτήσεις 167.822 109.147 167.822 109.147 αποτελεσµάτων (1.205.126) (938.562) (1.205.126) (938.562)

Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 709 849 709 849 Ζηµίες, προ φόρων (1.630.307) (1.276.171) (1.613.831) (1.287.714)

Ταµειακά διαθέσιµα 176.156 204.389 176.156 204.389 Μείον φόροι 126.588 8.507 126.588 8.507 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.390.421 15.776.368 17.677.374 15.980.265 Ζηµίες  µετά από φόρους (1.756.895) (1.284.678) (1.740.419) (1.296.221)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κατανέµονται σε:

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 496.267 489.335 496.267 489.335 Μετόχους Εταιρείας

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.796.803 2.643.710 2.796.803 2.643.710 Κέρδη  µετά από φόρους ανά µετοχή- βασικά (σε Ευρώ) (0,0383) (0,0307) (0,0380) (0,0309)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.953.876 2.562.891 2.953.876 2.562.891

Σύνολο υποχρεώσεων 6.246.947 5.695.936 6.246.947 5.695.936 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

Σύνολο Καθαρής Θέσης 11.143.474 10.080.432 11.430.427 10.284.328 1.1.06-31.12.06 1.1.05-31.12.05 1.1.06-31.12.06 1.1.05-31.12.05

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 17.390.421 15.776.368 17.677.374 15.980.265 Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

Ζηµίες προ φόρων (1.630.307) (1.276.171) (1.613.831) (1.287.714)

Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 354.446 339.013 354.446 339.013 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα) 10.080.432 11.497.002 10.284.328 11.580.245 (Κέρδη)/Ζηµία  από  συγγενείς 16.476 (11.543)

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 2.978.634 0 2.978.634 0 Τόκοι έξοδα 412.726 351.502 412.726 351.502 

Έξοδα Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς αναβαλλόµενους φόρους) (91.976) 0 (91.976) 0 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (4.020) (2.350) (4.020) (2.350)

Αποτελέσµατα αναγνωριζόµενα  στα ίδια κεφάλαια (66.721) (131.893) (140) 304 Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων (6.088) (6.087) (6.088) (6.087)

Ζηµίες της  χρήσης, µετά από φόρους (1.756.895) (1.284.678) (1.740.419) (1.296.221) Ζηµίες πώλησης παγίων 2.393 2.393 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2006 & 31.12.2005 αντίστοιχα) 11.143.474 10.080.432 11.430.427 10.284.328 Έξοδα αποµείωσης (Πελατών, Παγίων & Αποθεµάτων) 2.056 2.056 

(856.768) (601.188) (856.768) (601.188)

Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) µακροπρόθεσµες εγγυήσεις 0 1.483 0 1.483 

(Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων (157.691) 131.126 (157.691) 131.126 

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (447.378) 509.247 (447.378) 509.247 

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 477.093 (189.809) 477.093 (189.809)

Αύξηση/(µείωση) προκαταβολών από συγγενή (88.922) 116.313 (88.922) 116.313 

Αύξηση/(µείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού (115.505) (11.145) (115.505) (11.145)

(1.189.171) (43.973) (1.189.171) (43.973)

Καταβληθέντες τόκοι (282.644) (221.320) (282.644) (221.320)

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος προηγ. χρήσεων 0 (109.645) 0 (109.645)

Καθαρές εισροές Λειτουργικών δραστηριοτήτων (1.471.815) (374.937) (1.471.815) (374.937)

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων 

Πληρωµές  για την απόκτηση  ενσώµατων  και άϋλων παγίων (111.951) (82.447) (111.951) (82.447)

Εισπράξεις  από την πώληση  ενσώµατων  και άϋλων παγίων 0 8.962 0 8.962 

Μερίσµατα  εισπραχθέντα 638 609 638 609 

Τόκοι  εισπραχθέντες 1.973 289 1.973 289 

Καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (109.341) (72.587) (109.341) (72.587)

Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2.978.634 0 2.978.634 0 

Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις επενδύσεων 0 91.310 91.310 

Εισπράξεις  από   βραχυπρόθεσµα  δάνεια 153.094 263.994 153.094 263.994 

Προπληρωθέντα έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου (116.225) (13.319) (116.225) (13.319)

Πληρωµές για  απόκτηση  µετοχών  ανωνύµου  εταιρείας (συγγενής )

(1.462.580) (10.000) (1.462.580) (10.000)

Καθαρές εισροές (εκροές) χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων 1.552.923 331.985 1.552.923 331.985 

Μείωση διαθεσίµων (28.233) (115.539) (28.233) (115.539)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 204.389 319.928 204.389 319.928 

∆ιαθέσιµα κατά τη λήξη της περιόδου 176.156 204.389 176.156 204.389 

Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆-03: 2006

282.2  Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης 2.837.711 

292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατ. εξοπλ. µη οικιακής χρήσης 1.706.200 

515.4  Εµπόριο σιδ/κών, υδραυλ. & θερµ. εξ/σµού & συναφών ειδών 4.923.458 

9.467.369 

20η Μαρτίου 2007

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & Η Οικονοµικός ∆ιεθυντής

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Παναγιώτα  Χ. Κόλλια

Αντώνης  Π. Σβορώνος ∆ιονύσιος  Ν. Σβορώνος Α.∆.Τ.  Φ  016059

Α.∆.Τ.  ΑΒ 528987 Α.∆.Τ.  Ρ  518363 Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0000889/Α' τάξης

από  1  Ιανουαρίου  2006  µέχρι  31 ∆εκεµβρίου  2006

Επενδύουσα Εταιρεία

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   (Επενδύουσας  και  εταιρείας)1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 ∆εκεµβρίου 2006  (Επενδύουσας  και  εταιρείας)

Επενδύουσα Εταιρεία

Επενδύουσα Εταιρεία

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   (Επενδύουσας  και  εταιρείας)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     (Επενδύουσας  και  εταιρείας)

Επενδύουσα Εταιρεία

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1)Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της "Επενδύουσας" περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, οι συγγενείς εταιρείες

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε, που εδρεύουν στην ηµεδαπή. Το ποσοστό συµµετοχής στην

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. ανέρχεται σε 24,90% επί του συνόλου των µετοχών της (κοινών και προνοµιούχων) και στη ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε ανέρχεται σε 49.93% επί του συνόλου των µετοχών της (κοινών). 2)Επίσης η εταιρεία έχει έµµεση συµµετοχή

κατά ποσοστό 24,86 % στην εταιρεία NEOVENT A.B.E.E.K , µέσω της ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε η οποία κατέχει ποσοστό 99,83 % της

NEOVENT A.B.E.E.K. Η NEOVENT έχει την έδρα της στο ∆ήµο Ταύρου του Ν. Αττικής. Το ύψος των περιουσιακών της

στοιχείων κατά την 31/12/2006 ανερχόταν σε 50.847,91€ , οι υποχρεώσεις ανερχόταν σε 1.731,02 € τα έσοδα της ήταν µηδενικά και

τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιογόνα κατά 2.431,91 €. Η εταιρία «NEOVENT» δεν ενοποιείται από την µητρική της Εταιρία

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ», διότι δεν έχει υποχρέωση, σύµφωνα µε το άρθρο 92 § 1 του ΚΝ 2190/20 και κατ’ επέκταση δεν περιλαµβάνεται στις

Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΒΙΟΣΩΛ». Επιπλέον, τα οικονοµικά µεγέθη (Ίδια Κεφάλαια και Αποτελέσµατα Περιόδου 1.1.06-31.12.06)

της Εταιρίας «NEOVENT» είναι µη σηµαντικά, δεδοµένου ότι η Εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια και συνεπώς υπάρχει επουσιώδες ενδιαφέρον.

3)Στις οικονοµικές καταστάσεις της “Eταιρείας” περιλαµβάνονται οι συµµετοχές στις συγγενείς εταιρείες ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ και της

ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε µε την µέθοδο του κόστους κτήσης, όπως προβλέπεται εναλλακτικά από ∆.Λ.Π. 28 § 35.Το κόστος

κτήσης της εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ ανέρχεται σε 586.940,57 € και της εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε

ανέρχεται σε 1.472.580 €, η οποία αποκτήθηκε στις 3/08/2006. 4)Στη κλειόµενη χρήση 2006, οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα

µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π.24, έχουν ως εξής: Πωλήσεις προς συγγενείς εταιρείες ποσού 352.023,07 €, Αγορές, τόκοι και

ενοίκια από συναλλαγές µε συγγενείς εταιρείες ποσού 1.300.206,82 €, Αµοιβές µελών ∆.Σ. και διευθυντικών στελεχών ποσού

554.747,00 €, Αγορά των µετοχών της συγγενούς εταιρείας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε από µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας

έναντι του ποσού 1.061.130 €, Οι υποχρεώσεις- απαιτήσεις προς και από τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το

∆.Λ.Π.24, κατά την 31/12/2006, έχουν ως εξής: Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες ποσού 438.951,35 €, απαιτήσεις από συγγενείς

εταιρείες ποσού 32.453,98 €. Κατά την 31/12/2006 δεν υπάρχουν απαιτήσεις – υποχρεώσεις από και προς τα µέλη του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου και ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας. 5) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ύψους 1.920.000 €

υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2006 ανέρχεται σε 1.722.107,53 €. 6) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό

διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.

7) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη και επίδικες υποθέσεις για τις συγγενείς εταιρίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ. 8) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες µε αυτές του Ισολογισµού της 31/12/2005 κατά τα ∆.Λ.Π. Για τις

δεδουλευµένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή µας µέχρι σήµερα, πραγµατοποιήθηκαν προβλέψεις. 9) Οι

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε

είναι από 2003 έως και 2006. 10) Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην εταιρία (κατά παρατιθέµενη ηµεροµηνία) είναι: στις

31/12/2006 Υπάλληλοι 44 - Ηµεροµίσθιοι 60, Σύνολο 104 άτοµα, στις 31/12/2005 Υπάλληλοι 45 - Ηµεροµίσθιοι 60, Σύνολο 105 άτοµα. 11)

Οι ζηµίες ανά µετοχή, υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών. 12) Στα πλαίσια της προσπάθειας για την

οικονοµική εξυγίανση της Εταιρείας και συνεπεία αυτής τη µεταφορά της µετοχής στην κανονική κατηγορία διαπραγµάτευσης, η διοίκηση

προγραµµάτισε και υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις: α) Μείωση του Κόστους και ∆απανών, β) Υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µε τον όµιλο

TRANE µε αντικείµενο την κατασκευή Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων η οποία ήδη υλοποιείται ικανοποιητικά, γ) Αύξηση Μετοχικού

Κεφαλαίου κατά 2.978.634 €, µε σκοπό την χρηµατοδότηση του ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης της εταιρίας που προβλέπει (i) τον

εµπλουτισµό του φάσµατος των προϊόντων µε ανταγωνιστικότερα, (ii) την επικέντρωση της παραγωγικής διαδικασίας σε προϊόντα µε στοιχεία

ιδιαιτερότητας που ευνοούν την παραγωγή στην Ελλάδα, (iii)µε αγορά πακέτου µετοχών Ανώνυµης Εταιρίας, µη εισηγµένης στο Χ.Α. 13) Στις

31 Ιουλίου 2006 ολοκληρώθηκε, µε δηµόσια εγγραφή, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.978.634,00 € µε

καταβολή µετρητών και την έκδοση 9.928.780 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία. Η εν λόγω αύξηση

πραγµατοποιήθηκε  µε  βάση τις  από  21/12/2005 και 31/12/2006 αποφάσεις του ∆.Σ, που ελήφθησαν  µε βάση την εξουσία  που  εκχωρήθηκε 

από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων τη 22/10/2003, και εγκρίθηκαν από την αρµοδία υπηρεσία του Υπουργείου

Ανάπτυξης, τόσο η από 21.12.2005 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Έγκριση υπ’αρ. Πρωτ.Κ216706/20.1.06) όσο και η από

31.3.2006 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Έγκριση υπ’αρ. Πρωτ.Κ4957/17.4.2006). Το ανωτέρω ποσό που αντλήθηκε από την

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου διατέθηκε ολοσχερώς, µε βάση το σχετικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µέχρι την 31.12.2006. 14) Η Εταιρία,

λόγω ζηµιών, την τρέχουσα χρήση, δεν θα διανείµει µέρισµα. Επίσης, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 44 α του ΚΝ 2190/20,

δεν θα καταβληθεί µέρισµα, υπό µορφή τόκου, στους προνοµιούχους µετόχους.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας  ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. Ο αναγνώστης, που επιζητά  να  αντλήσει  ολοκληρωµένη εικόνα  της   οικονοµικής  θέσης  και  των  αποτελεσµάτων της, πρέπει  να  εξασφαλίσει  πρόσβαση  στις  

ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις  που  προβλέπουν  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά Πρότυπα  καθώς και η έκθεση ελέγχου  του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.Ενδεικτικά  µπορεί  να  ανατρέξει   στη  διεύθυνση  ∆ιδικτύου της, όπου  αναρτώνται  τα  εν  λόγω  στοιχεία.



ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 

(δηµοσιευόµενα  βάσει του  Ν.2190, άρθρο  135  για  επιχειρήσεις που  συντάσσουν  ετήσιες οικονοµικές  καταστάσεις, ενοποιήµενες και  µη, κατά  τα  ∆.Λ.Π.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ    Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιεύθυνση  έδρας  Εταιρείας : Σπάτα Αττικής - Θέση Πετρέζα, Τ.Κ. 19009    Αντώνιος Π. Σβορώνος, Πρόεδρος

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 6031/06/Β/86/101    Αναστάσιος Γ.Τζαβέλας, Αντιπρόεδρος 

Αρµόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης    ∆ιονύσιος Ν.Σβορώνος, ∆\νων Σύµβουλος

Ηµεροµηνία  έγκρισης των  ετήσιων  οικονοµικών  καταστάσεων,    Νικόλαος ∆.Σβορώνος, Εντεταλµένος Σύµβουλος -Μη Εκτελεστικό Μέλος

από  τις  οποίες  αντλήθηκαν  τα   συνοπτικά  στοιχεία : 20η Μαρτίου 2008    Παναγιώτα Χ. Κόλλια, Εντεταλµένη Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Αθανάσιος Φραγκισκάκης    Κων\νος Σ. Γώγος, Εντεταλµένος Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ελεγκτική  Εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ    ∆ηµήτριος Α. Κατσίβελας, Εντεταλµένος Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Τύπος  έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Σύµφωνη  γνώµη.    Παντελής Γ.Καραγεωργίου, Εντεταλµένος Σύµβουλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

∆ιεύθυνση  ∆ιαδικτύου  Εταιρείας : (www.biossol.gr)    Νικόλαος Κ.Καραντάνης, Εντεταλµένος Σύµβουλος -Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

   Ζαχαρίας Θ.Ζαχαρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

   ∆ηµήτριος  Α.Καραλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 1.1.07-31.12.07 1.1.06-31.12.06 1.1.07-31.12.07 1.1.06-31.12.06

Ενσώµατα πάγια 9.236.939 9.305.338 9.236.939 9.305.338 Πωλήσεις 9.859.237 9.467.369 9.859.237 9.467.369 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 236.741 282.893 236.741 282.893 Κόστος πωληθέντων (8.289.663) (8.274.672) (8.289.663) (8.274.672)

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 15.102 112.984 15.102 112.984 Μικτό κέρδος 1.569.574 1.192.698 1.569.574 1.192.698 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 2.046.118 1.772.568 2.059.521 2.059.521 Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κ.λ.π. 2.641.062 2.682.009 2.641.062 2.682.009 αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (404.958) (850.680) (404.958) (850.680)

Απαιτήσεις από πελάτες 3.128.189 2.889.942 3.128.189 2.889.942 Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

Άλλες απαιτήσεις 366.752 167.822 366.752 167.822 αποτελεσµάτων (797.007) (1.205.126) (797.007) (1.205.126)

Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 768 709 768 709 Ζηµίες, προ φόρων (1.307.242) (1.630.307) (1.284.823) (1.613.831)

Ταµειακά διαθέσιµα 117.355 176.156 117.355 176.156 Μείον φόροι 171.819 126.588 171.819 126.588 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.789.026 17.390.421 17.802.429 17.677.374 Ζηµίες  µετά από φόρους (1.479.061) (1.756.895) (1.456.642) (1.740.419)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κατανέµονται σε:

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 349.302 496.267 349.302 496.267 Μετόχους Εταιρείας

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 3.399.123 2.796.803 3.399.123 2.796.803 Κέρδη  µετά από φόρους ανά µετοχή- βασικά (σε Ευρώ) (0,029) (0,038) (0,028) (0,038)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.317.129 2.953.876 4.317.129 2.953.876

Σύνολο υποχρεώσεων 8.065.554 6.246.947 8.065.554 6.246.947 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

Μετοχικό  κεφαλαίο 16.687.589 16.687.589 16.687.589 16.687.589 1.1.07-31.12.07 1.1.06-31.12.06 1.1.07-31.12.07 1.1.06-31.12.06

Λοιπά στοιχεία  Καθαρής θέσηςΜετόχων Εταιρίας (6.964.117) (5.544.115) (6.950.714) (5.257.162) Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας 9.723.472 11.143.474 9.736.875 11.430.427 Ζηµίες προ φόρων (1.307.242) (1.630.307) (1.284.823) (1.613.831)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 17.789.026 17.390.421 17.802.429 17.677.374 Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:

0 0 0 0 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 392.049 354.446 392.049 354.446 

(Κέρδη)/Ζηµία  από  συγγενείς 22.419 16.476 0 0 

Τόκοι έξοδα 481.369 412.726 481.369 412.726 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 6.446 (4.020) 6.446 (4.020)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2007 αντίστοιχα) 11.143.474 10.080.432 11.430.427 10.284.328 Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων (6.088) (6.088) (6.088) (6.088)

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0 2.978.634 0 2.978.634 Κέρδη  από πώληση  παγίων (336) 0 (336) 0 

Έξοδα Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς αναβαλλόµενους φόρους) (236.970) (91.976) (236.970) (91.976) ∆ιαγραφή παγίου 17.311 0 17.311 0 

Αποτελέσµατα αναγνωριζόµενα  στα ίδια κεφάλαια 296.029 (66.721) 60 (140) (394.071) (856.768) (394.071) (856.768)

Ζηµίες της  χρήσης, µετά από φόρους (1.479.061) (1.756.895) (1.456.642) (1.740.419) Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) µακροπρόθεσµες εγγυήσεις (2.278) 0 (2.278) 0 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2007 & 31.12.2006 αντίστοιχα) 9.723.472 11.143.474 9.736.875 11.430.427 (Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων 40.947 (157.691) 40.947 (157.691)

(0) (0) (0) (0) (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (425.177) (447.378) (425.177) (447.378)

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 595.860 477.093 595.860 477.093 

Αύξηση/(µείωση) προκαταβολών από συγγενή (77.575) 26.078 (77.575) 26.078 

Αύξηση/(µείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού (12.353) (115.505) (12.353) (115.505)

(274.647) (1.074.171) (274.647) (1.074.171)

Καταβληθέντες τόκοι (449.839) (397.644) (449.839) (397.644)

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος προηγ. χρήσεων 0 0 0 0 

Καθαρές εισροές Λειτουργικών δραστηριοτήτων (724.487) (1.471.815) (724.487) (1.471.815)

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων 

Πληρωµές  για την απόκτηση  ενσώµατων  και άϋλων παγίων (283.855) (111.951) (283.855) (111.951)

Εισπράξεις  από την πώληση  ενσώµατων  και άϋλων παγίων 336 0 336 0 

Μερίσµατα  εισπραχθέντα 666 638 666 638 

Τόκοι  εισπραχθέντες 219 1.973 219 1.973 

Καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (282.634) (109.341) (282.634) (109.341)

Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2.978.634 0 2.978.634 

Kαταθέσεις  από  κύριους  µετόχους. 643.000 0 643.000 0 

Εισπράξεις  από   βραχυπρόθεσµα  δάνεια 602.319 153.094 602.319 153.094 

Πληρωθέντα  έξοδα  Αύξησης  Κεφαλαίου (284.999) (116.225) (284.999) (116.225)
Πληρωµές για  απόκτηση  µετοχών  ανωνύµης εταιρείας  

(θυγατρικής /συγγενής ) (12.000) (1.462.580) (12.000) (1.462.580)

Καθαρές εισροές (εκροές) χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων 948.320 1.552.923 948.320 1.552.923 

Μείωση διαθεσίµων (58.801) (28.233) (58.801) (28.233)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 176.156 204.389 176.156 204.389 

∆ιαθέσιµα κατά τη λήξη της περιόδου 117.355 176.156 117.355 176.156 

Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆-03: 2007

282.2  Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης 2.245.456 

292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατ. εξοπλ. µη οικιακής χρήσης 1.632.922 

515.4  Εµπόριο σιδ/κών, υδραυλ. & θερµ. εξ/σµού & συναφών ειδών 5.980.859 

9.859.237 

Σπάτα,  20 Μαρτίου 2008

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Η Εντεταλµένη Σύµβουλος

& Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Αντώνης  Π. Σβορώνος ∆ιονύσιος  Ν. Σβορώνος Παναγιώτα  Χ. Κόλλια

Α.∆.Τ.  ΑΒ 528987 Α.∆.Τ.  Ρ  518363 Α.∆.Τ.  Φ  016059

Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0000889/Α' τάξης

από 1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι 31∆εκεµβρίου 2007

Επενδύουσα Εταιρεία

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   (Επενδύουσας  και  εταιρείας)1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 ∆εκεµβρίου 2007  (Επενδύουσας  και  εταιρείας)

Επενδύουσα Εταιρεία

Επενδύουσα Εταιρεία

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   (Επενδύουσας  και  εταιρείας)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     (Επενδύουσας  και  εταιρείας)

Επενδύουσα Εταιρεία

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1)Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της "Επενδύουσας" περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, οι συγγενείς εταιρείες

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε, που εδρεύουν στην ηµεδαπή. Το ποσοστό συµµετοχής στην

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. ανέρχεται σε 24,90% επί του συνόλου των µετοχών της (κοινών και προνοµιούχων) και στη ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ανέρχεται σε 49,93% επί του συνόλου των µετοχών της (κοινών). 2)Η έµµεση συµµετοχή της εταιρείας στη

NEOVENT A.B.E.E.K, µέσω της ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ, µειώθηκε από ποσοστό 24,86% σε 5% , λόγω µείωσης του ποσοστού της

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. στη NEOVENT A.B.E.E.K από ποσοστό 99,83 % σε 20%. Η NEOVENT έχει την έδρα της στο ∆ήµο Σπάτων

του Ν. Αττικής. 3)Στις οικονοµικές καταστάσεις της “Εταιρίας” περιλαµβάνονται οι συµµετοχές στις συγγενείς εταιρείες ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Α.Β.Ε.Ε.Μ. και της ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. µε την µέθοδο του κόστους κτήσης, όπως προβλέπεται εναλλακτικά από

∆.Λ.Π. 28 § 35.Το κόστος κτήσης της εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. ανέρχεται σε 586.940,57 € και της εταιρείας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε, η οποία αποκτήθηκε στις 3/08/2006, ανέρχεται σε 1.472.580 €. 4)Στη κλειόµενη χρήση 2007, οι συναλλαγές µε τα

συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π.24, έχουν ως εξής: Πωλήσεις προς συγγενείς εταιρείες ποσού 297.242,64€, Αγορές,

τόκοι και ενοίκια από συναλλαγές µε συγγενείς εταιρείες ποσού 1.492.898,28 €, Αµοιβές µελών ∆.Σ., διευθυντικών στελεχών και

αποζηµιώσεις συνταξιοδότησης διευθυντικών στελεχών συνολικού ποσού 504.583 €, Οι υποχρεώσεις- απαιτήσεις προς και από τα

συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π.24, κατά την 31/12/2007, έχουν ως εξής: Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες

ποσού 486.161,89€, απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες ποσού 39.091,02 €, υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη ποσού

643.000,00 €, ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις από αυτούς. 5)Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ύψους

1.920.000 € υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2007 ανέρχεται σε 1.732.325,00 €. 6) ∆εν υπάρχουν

επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική

κατάσταση της εταιρείας. 7) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη και επίδικες υποθέσεις για τις συγγενείς εταιρίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ και

ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 8) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες µε αυτές του Ισολογισµού της 31/12/2006 κατά τα

∆.Λ.Π. Για τις δεδουλευµένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή µας µέχρι σήµερα, πραγµατοποιήθηκαν

προβλέψεις. 9) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ και της ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. είναι από το 2003 έως και το 2007. 10) Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην εταιρία (κατά παρατιθέµενη

ηµεροµηνία) είναι: στις 31/12/2007 Υπάλληλοι 41 - Ηµεροµίσθιοι 57, Σύνολο 98 άτοµα, στις 31/12/2006 Υπάλληλοι 44 - Ηµεροµίσθιοι

60, Σύνολο 104 άτοµα. 11) Οι ζηµίες ανά µετοχή, υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών. 12) Στα

πλαίσια της προσπάθειας για την οικονοµική εξυγίανση της Εταιρείας και συνεπεία αυτής τη µεταφορά της µετοχής στην κανονική

κατηγορία διαπραγµάτευσης, η διοίκηση προγραµµάτισε και υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις: α) Μείωση του Κόστους και ∆απανών, β)τον

εµπλουτισµό του φάσµατος των προϊόντων µε ανταγωνιστικότερα, γ) την επικέντρωση της παραγωγικής διαδικασίας σε προϊόντα µε

στοιχεία ιδιαιτερότητας που ευνοούν την παραγωγή στην Ελλάδα, δ) µέσω της συγγενούς εταιρίας NEOVENT ΑΕ, υπεβλήθη αίτηση για

έκδοση άδειας παραγωγής ενέργειας, µε την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων, για ένα σταθµό ονοµαστικής ισχύος 1,5 MW που θα

εγκατασταθεί στο ακίνητο της ΒΙΟΣΩΛ, και θα λειτουργεί µε την συνεργασία των δύο εταιριών ε) επέκταση της δραστηριότητας της

Εταιρίας στον Κλάδο Κατασκευής και Εµπορίας ΜηχανηµάτωνΕπεξεργασίας Ύδατος. Για τον σκοπό αυτό αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε

επιτυχώς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 8.343.794,40€ µε στόχο να εξαγορασθεί η εταιρία Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΕΒΕ που

κατέχει εξέχουσα θέση στον κλάδο αυτόν, στ) εξαγοράστηκε η Εταιρία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, η οποία αποτελεί πλέον την πρώτη

θυγατρική Εταιρία του οµίλου, ζ) εξαγοράστηκε πακέτο µετοχών της συγγενούς εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.,

ανεβάζοντας το ποσοστό συµµετοχής της ΒΙΟΣΩΛ στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εξαγοραζόµενης εταιρίας στο 64,9%, η) έχει ήδη ξεκινήσει

η διαδικασία για τη λήψη απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.499.900€ µε παραίτηση του

δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή, και θ) έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την απόσχιση της

τρέχουσας δραστηριότητας της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ και την εισφορά της σε νεοϊδρυόµενη Εταιρία. 13) Έγινε αναµόρφωση δύο

κονδυλίων της κατάστασης ταµειακών ροών της προηγούµενης περιόδου, για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της κλείοµενης

περιόδου, βλέπε περισσότερα σχετικά στην παράγραφο 3 του προσαρτήµατος. 14) Τµήµα του οικοπέδου στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου κατατάχθηκε

ως "Επένδυση σε ακίνητα", βλέπε περισσότερα στη παράγραφο 6 του προσαρτήµατος. 15) Η Εταιρία, λόγω ζηµιών, την τρέχουσα χρήση,

δεν θα διανείµει µέρισµα. Επίσης, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 44 α του ΚΝ 2190/20, δεν θα καταβληθεί µέρισµα, υπό

µορφή τόκου, στους προνοµιούχους µετόχους, 16)Από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία

υπογραφής της παρούσας συνοπτικής οικονοµικής κατάστασης, συνέβησαν τα κάτωθι γεγονότα: i)η επιτυχής ολοκλήρωση της Α.Μ.Κ.

της εταιρίας κατά 8.343.794,40€ µε την έκδοση 27.812.648 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30€ κάθε µίας. Η ανωτέρω αύξηση

είχε αποφασισθεί από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της 24/9/2007, ii) η εξαγορά της εταιρίας Κάλλιγκαν Ελλάς, iii) η

εξαγορά πακέτου µετοχών της εταιρίας Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία ΑΕΒΕ, iv) η έναρξη διαδικασίας για την απόσχιση της τρέχουσας

δραστηριότητας της εταιρίας Βιοσώλ και για την εισφορά της σε ιδρυθησόµενη εταιρία.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας  ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. Ο αναγνώστης, που επιζητά  να  αντλήσει  ολοκληρωµένη εικόνα  της   οικονοµικής  θέσης  και  των  αποτελεσµάτων της, 

πρέπει  να  εξασφαλίσει  πρόσβαση  στις  ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις  που  προβλέπουν  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά Πρότυπα  καθώς και η έκθεση ελέγχου  του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.Ενδεικτικά  µπορεί  να  ανατρέξει   στη  διεύθυνση  ∆ιδικτύου της, όπου  αναρτώνται  τα  εν  

λόγω  στοιχεία.



ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86101

Έδρα:  ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι 30 Ιουνίου 2008

(Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 6/448/11.10.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

∆ιεύθυνση διαδικτύου:  www.biossol.gr Ορκωτός ελεγκτής   λογιστής :    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης  από το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο Ελεγκτική  εταιρεία:                   Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 4/8/2008 Τύπος έκθεσης επισκόπησης :   Με σύµφωνη γνώµη

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε € 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

Εταιρία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007 30.6.2008 30.6.2007 30.6.2008 30.6.2007

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 8.464.475 8.042.039 7.905.588 8.042.039

Σύνολο καθαρής θέσης 

έναρξης περιόδου 9.723.472 11.143.474 9.736.875 11.430.427 

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.194.900 1.194.900 1.194.900 1.194.900

Κέρδη / (ζηµιές) 

περιόδου µετά από 

φόρους (συνεχιζόµενες  

και διακοπείσες 

δραστηριότητες)
(360.748) (1.059.304) (609.425) (1.054.109)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.749.485 236.741 199.741 236.741

Αύξηση / (µείωση) 

µετοχικού κεφαλαίου 10.843.694 0 10.843.694 0 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 834.279 2.061.220 8.956.623 2.074.623

∆ιανεµηθέντα 

µερίσµατα

Αποθέµατα   5.159.500 2.641.062 3.071.953 2.641.062

Καθαρό εισόδηµα 

καταχωρηµένο 

απ’ευθείας στην 

καθαρή θέση  

(Παράρτηµα Γ,ια) 262.601 185.907 (192.803) 0 

Απαιτήσεις από πελάτες 8.576.078 3.494.941 3.703.268 3.494.941 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 734.759 118.123 333.472 118.123 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.6.2008 

και 30.6.2007 αντίστοιχα) (5) 20.469.019 10.270.077 19.778.342 10.376.317 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.713.476 17.789.026 25.365.543 17.802.429

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό  Κεφάλαιο 27.531.283 16.687.589 27.531.283 16.687.589

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (7.384.046) (6.964.117) (7.752.942) (6.950.714) Επωνυµία Εταιρίας

Έδρα % συµµετοχής  

µητρικής

Σχέση  που 

υπαγόρευσε 

την ενοποίηση  

Μέθοδος 

ενοποίησης  

Ανέλεγκες 

Φορολογικά  

χρήσεις

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων  εταιρίας (α) 20.147.237 9.723.472 19.778.342 9.736.875 ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. Σπάτα Αττικής Μητρική Ολική 2003-2007

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  (β) 321.782 0 0 0

ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ  

ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Αιγάλεω 100,00% Άµεση Ολική 2006-2007

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 20.469.019 9.723.472 19.778.342 9.736.875 ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. Σπάτα Αττικής 64,93% Άµεση Ολική 2003-2007

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 543.070 0 0 0 ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ Αιγάλεω 100% Άµεση Ολική 2005-2007

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 446.469 349.302 297.361 349.302 ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΑΒΕΕΜ Σπάτα Αττικής 24,90% Άµεση Καθαρή Θέση 2003-2007

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.976.884 3.399.123 2.507.619 3.399.123

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.278.034 4.317.129 2.782.221 4.317.129

Σύνολο υποχρεώσεων  (δ) 11.244.457 8.065.554 5.587.201 8.065.554

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 31.713.476 17.789.026 25.365.543 17.802.429 Επωνυµία Εταιρίας Έδρα

% συµµετοχής  

µητρικής

Σχέση  που 

υπαγόρευσε 

την ενοποίηση  

ΒΙΟΣΩΛ ΦΟΗ ΟΕ Πάτρα 32,50% Έµµεση

ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ   

ΕΛΛΑΣ ΕΡΓΟΝ

ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ   E.Ε., Αιγάλεω 90% Έµµεση

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)Ποσά εκφρασµένα  σε €

Έµµεση µέθοδος Όµιλος Εταιρία

1.1.2008  

30.6.2008

1.1.2007  

30.6.2007

1.1.2008  

30.6.2008

1.1.2007  

30.6.2007

Λειτουργικές  δραστηριότητες

Κέρδη/ ζηµίες προ φόρων (συνεχιζόµενες  δραστηριότητες) (212.516) (1.045.135) (389.744) (926.752)

Κέρδη/ ζηµίες προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) (152.838) (113.189)

Πλέον  / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 297.069 190.000 210.600 190.000

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 15.402 15.402 Όµιλος Εταιρία

Προβλέψεις α) Έσοδα 97.230,26 212.066,21

Συναλλαγµατικές διαφορές β) Έξοδα 694.576,15 694.576,15

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (12.891) 2.076 (5.833) (3.118) γ) Απαιτήσεις 5.739,07 267.073,94

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 295.067 229.286 187.109 229.286 δ)Υποχρεώσεις 41.843,42 41.843,42

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: ε) Συναλλαγές και αµοιβές ∆\κών Στελεχών  και Μελών  ∆ιοίκησης 462.062,00 386.331,00

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (745.291) 288.650 στ) Απαιτήσεις από ∆\κά Στελέχη και Μέλη  ∆ιοίκησης 27.535,42 0

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (233.263) 314.739 (15.000) ζ) Υποχρεώσεις προς ∆\κά Στελέχη, Μέλη  ∆ιοίκησης και λοιπά συνδ.Μέλη 11.307,45 0

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων  (πλην τραπεζών) (746.998) 176.289 

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 355.268 281.505 

Καταβεβληµένοι φόροι 39.806 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (1.722.217) 498.173 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.753.897) (110.198) (1.887.924) (110.198)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (6.387.059) (6.870.000)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (110.376) (57.450)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 5.168 

Τόκοι εισπραχθέντες 13.006 74 10.515

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (48.102) (57.376)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.479.261) (57.376) (6.907.587) (57.376)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 10.843.694 10.843.694 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από εκδοθέντα  / αναληφθέντα δάνεια 600.065 173.461 

Εξοφλήσεις δανείων (2.039.425) (941.331)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων  από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (4.541)

Μερίσµατα πληρωθέντα (550.000)

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (891.504) 173.461 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 8.849.794 173.461 9.010.859 173.461

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα  ταµειακά  διαθέσιµα  και  ισοδύναµα περιόδου

(α) + (β) + (γ) 616.636 5.887 215.348 5.887 

Ταµειακά  διαθέσιµα  και  ισοδύναµα έναρξης περιόδου 117.355 176.156 117.355 176.156

Ταµειακά  διαθέσιµα  και  ισοδύναµα λήξης περιόδου 733.991 182.043 332.703 182.043 Όµιλος Εταιρία

30.6.2008 30.6.2007 30.6.2008 30.6.2007

Κέρδος/(Ζηµία)  από   την  απ' ευθείας  µεταβολή  

  των  Ιδίων  κεφαλαίων   συγγενούς   εταιρείας 116.147 185.907 0 0

Εξοδα    αύξησης  του  Μετοχικού Κεφαλαίου µειωµένα 

  κατά  το  ποσό του  αναλογούντος Φόρου Εισοδήµατος (200.529) 0 (200.529) 0

∆ικαιώµατα  µειοψηφίας  που  προέκυψαν  κατά  την  ηµεροµηνία  της  

  ολικής  ενοποίησης  των  εξαγορ.  θυγατρικών 338.255 0 0 0

Προβλεψη για δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (∆ΠΧΠ 2) 8.728 0 7.726 0

ΣΥΝΟΛΟ 262.601 185.907 (192.803) 0

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα  σε €

Όµιλος Εταιρία

1.1.2008- 1.1.2007- 1.04.2008 1.04.2007 1.1.2008-30.6.2008 1.1.2007-30.6.2007 1.4.2008-30.6.2008 1.4.2007-30.6.2007

30.6.2008 30.6.2007 30.6.2008 30.6.2007
Συνεχιζόµενες  

δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

Συνεχιζόµενες  

δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

Συνεχιζόµενες  

δραστηριότητε

ς

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητε

ς

Σύνολο

Συνεχιζόµενες  

δραστηριότητε

ς

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητε

ς

Σύνολο

Κύκλος εργασιών 8.333.533 4.189.195 5.008.025 2.118.353 0 5.111.618 5.111.618 0 4.189.195 4.189.195 0 2.914.271 2.914.271 0 2.118.353 2.118.353 

Μικτά  κέρδη / (ζηµιές) 2.376.703 437.510 1.482.843 242.232 (30.000) 855.502 825.502 (30.000) 467.510 437.510 (15.000) 600.069 585.069 (15.000) 257.232 242.232 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών  

αποτελεσµάτων 70.427 (810.729) 221.163 (340.072) (163.353) (202.635) (365.988) (113.189) (697.540) (810.729) (133.526) 135.835 2.309 (54.931) (285.141) (340.072)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (212.516) (1.045.135) 74.066 (464.312) (152.838) (389.744) (542.582) (113.189) (926.752) (1.039.941) (128.903) 31.786 (97.117) (54.931) (405.552) (460.483)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (360.748) (1.059.304) (20.147) (465.647) (219.681) (389.744) (609.425) (113.189) (940.920) (1.054.109) (184.364) 31.786 (152.578) (54.931) (406.887) (461.818)

Κατανέµονται  σε:

Μετόχους  εταιρίας (344.275) (1.059.304) (16.315) (465.647) (219.681) (389.744) (609.425) (113.189) (940.920) (1.054.109) (184.364) 31.786 (152.578) (54.931) (406.887) (461.818)

Μετόχους  µειοψηφίας (16.473) 0 (3.831) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) -0,0047 -0,0204 0,0007 -0,0090 -0,0027 -0,0056 -0,0083 -0,0022 -0,0182 -0,0203 -0,0017 0,0004 -0,0013 -0,0012 -0,0082 -0,0013

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών  αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 367.496 (620.729) 370.995 (251.072) (133.353) (22.035) (155.388) (83.189) (537.540) (620.729) (118.526) 226.435 107.909 (39.931) (211.141) (251.072)

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2008

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

Παναγιώτα  Χ. Κόλλια

Αναστάσιος Γ. Τζαβέλλας Ορφέας Ν. Μαυρίκιος Α.∆.Τ.  Φ  016059

Α.∆.Τ. Ξ 108149 Α.∆.Τ. ΑΕ 009248 Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0000889/Α' τάξης

ΌµιλοςΌµιλος Εταιρία

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου «ΒΙΟΣΩΛΑ.Β.Ε.» Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγήµε τον

εκδότη , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου  της,  όπου αναρτώνται οι οικονοµικές  καταστάσεις  καθώς  και  η έκθεση επισκόπησης του  ορκωτού  ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή  απαιτείται .

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1) 1) Οι εταιρίες του οµίλου που περιλαµβάνονται στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

Αναλυτικές  πληροφορίες παρατίθενται στις σηµειώσεις 1, 2.3 και 20 των εξαµηνιαίων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

2) Οι εταιρίες που δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

7) Επί των ακινήτων της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ύψους 1.920.000€ υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια δανείων , το υπόλοιπο των οποίων την 31.03.2008 ανέρχεται σε 1.745.743,20€ 8)

Παρατήρηση για επίδικες υποθέσεις: α)∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, β) Ο

Όµιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις, διότι δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου, γ) Η Εταιρία δεν έχει σχηµατίσειπρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Επιπλέον, δεν έχει αναγνωρίσει, στις οικονοµικές καταστάσεις1/1/2008 – 31/3/2008,

φορολογική απαίτηση ύψους 573.274 € επί των φορολογικών ζηµιών, λόγω των µέχρι σήµερα συσσωρευµένων φορολογικών ζηµιών. Στην χρήση που θα προκύψει φόρος εισοδήµατος η Εταιρία θα αναγνωρίσει το

αντίστοιχο ποσό της φορολογικής απαίτησης ως µειωτικό του τρέχοντος φόρου. Για την θυγατρική Εταιρία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ , η οποία έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2005, έχει γίνει πρόβλεψη φόρου για

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους 25.000€, δ) ∆εν έχουν σχηµατιστεί για τον Όµιλο και την Εταιρία, µέχρι την 30/6/2008, άλλες προβλέψεις (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) εκτός των ανωτέρω. 9) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα

βάρη και επίδικες υποθέσεις για τις θυγατρικές εταιρίες ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ,ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ.,καθώς και για την συγγενή εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ . 10) Οι

βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες µε αυτές του Ισολογισµούτης 31.12.2007 κατά τα ∆.Λ.Π. Για τις δεδουλευµένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή µας µέχρι σήµερα, πραγµατοποιήθηκαν

προβλέψεις. 11) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.03.2008 είναι: Όµιλος: Υπάλληλοι 68, Εργάτες 71, Σύνολο 139. Εταιρία: Υπάλληλοι 34, Εργάτες 59, Σύνολο 93. Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο

30.06.2007 ήταν: Εταιρία: Υπάλληλοι 42, Εργάτες 60, Σύνολο 102. 12) Οι ζηµίες ανά µετοχή, υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένοαριθµό των κοινών µετοχών . 13) Την 14.02.2008 ολοκληρώθηκε η, µε δηµόσια

εγγραφή, αύξησηΜετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 8.343.794,40€, µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 27.812.648 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30€ εκάστη. Η ανωτέρω

αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις από 24/09/2007 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας. 14)Την 23.04.2008 ολοκληρώθηκε Α.Μ .Κ. µε καταβολή µετρητών και παραίτησητου

δικαιώµατος προτίµησης των παλιών µετόχων ύψους 2.499.900€, µε την έκδοση 7.953.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετα ψήφου µετοχών και 380.000 νέων προνοµιούχων ονοµαστικών άνευ ψήφου µετοχών ονοµαστικής

αξίας 0,30€.Η ανωτέρω αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε τις από 14/04/2008 αποφάσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της εταιρίας. 15)Με τις από 11/07/2008 αποφάσεις των Επαναληπτικών

Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε Α.Μ .Κ. µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων , µε την έκδοση 22.942.736 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου

µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 € έκαστης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτήθηκε όπως ορίσει την τιµή έκδοση της αύξησης(άρθρο 13 παρ.6 του ΚΝ 2190/20). 16) Με την από 334/28.01.2008 απόφαση του

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας καθορίστηκαν οι όροι και οι δικαιούχοι του προγράµµατος διάθεσης µετοχών στο προσωπικό και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεµένων µε

αυτήν εταιριών. Το ανωτέρω πρόγραµµα εγκρίθηκε µε τις από 31/07/2007 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρίας. Η διάρκεια του προγράµµατοςορίσθηκε τριετής. 17)Στα πλαίσια της

προσπάθειας για την οικονοµική εξυγίανση της εταιρίας και συνεπεία αυτής τη µεταφορά της µετοχής στην κανονική κατηγορία διαπραγµάτευσης η εταιρία µας έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την βελτίωση των

αποτελεσµάτων της, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την ολοκλήρωση των Α.Μ .Κ. που αποφασίσθηκανµε τις από 24/09/2007 και 14/04/2008 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων , συνολικού ποσού 10.843.694,40€, την

εξαγορά των εταιρειών ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ & ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ ΑΕ, την επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας στον χώρο των συστηµάτων επεξεργασίας νερού και των εφαρµογών εξοικονόµησης ενέργειας

που είναι συµπληρωµατικήκαι συναφής προς τη σηµερινή δραστηριότητά της, µέσω της θυγατρικής της εταιρία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, η οποία εξαγόρασε την εταιρεία WATER INVESTMENTS S.A.(αντιπρόσωπο της

CULLIGAN στην ΤΣΕΧΙΑ και ΣΛΟΒΑΚΙΑ ) την περαιτέρω επέκταση στο νέο αντικείµενο δραστηριότητας, τη συµµετοχή της στο χώρο της παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ µέσω της εταιρίας NEOVENT AE. Με τις αποφάσεις

των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων την 30/06/08 και 11/07/08,η εταιρία µε την απόσχιση του εµπορικού και βιοµηχανικού κλάδου της ΒΙΟΣΩΛ προχωρά στην υλοποίηση της δηµιουργίας εταιρίας

συµµετοχών που θα δραστηριοποιείται στο χώρο της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα της υπεύθυνης χρήσης του νερού και της ενέργειας 18) Στο κονδύλιο «Καθαρό Εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην Καθαρή

Θέση» της Κατάστασης «1.3 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών  Καθαρής Θέσης» έχουν  καταχωρηθεί τα κάτωθι ποσά:

Αναλυτικές  πληροφορίες στην σηµείωση 7 των  εξαµηνιαίων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

3)Η εταιρία µε τις από 30/06/2008 αποφάσεις των Τακτικών  Γενικών  Συνελεύσεων  των Μετόχων  της µετατράπηκε σε Εταιρία holding και µετονοµάστηκε σε “UNIBIOS Ανώνυµος  Εταιρία Συµµετοχών’’. 

4)Με τις, από 11/07/2008, αποφάσεις των Επαναληπτικών Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων αποφασίσθηκε η απόσχιση του κλάδου «Εµπορικού Βιοµηχανικού –Παροχής Υπηρεσιών για συντήρηση και

εγκατάσταση προϊόντων  θέρµανσης & κλιµατισµού» της Εταιρίας και η εισφορά αυτής για σύσταση νέας ανώνυµης εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν∆ 1297/72. 

5) α) Η Εταιρία την 28.01.2008 εξαγόρασε το 100% των µετοχών της Εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ αντί του τιµήµατος των 6.000.000€. Η Εταιρία αυτή 30.06.2008 παρουσιάζει την κάτωθι οικονοµική εικόνα:

(Στοιχεία προσαρµοσµέναστα ∆ΛΠ) Τζίρος 3.140.509,43€, Αποτελέσµατα (προ φόρων) 395.542,14 € και σύνολο Ενεργητικού 6.300.097,03 €. β) Η Εταιρία την 29.02.2008 εξαγόρασε20.250 κοινές ανώνυµες µετοχές της

εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της έναντι τιµήµατος 220.000€. Η εταιρία ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ είχε ενσωµατωθεί

στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου της προηγούµενης χρήσης µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης. γ)Η Εταιρία την 24.06.2008 εξαγόρασε το 100% των µετοχών της Εταιρίας ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ Α.Ε. αντί του

τιµήµατος των 650.000€. (σχετική αναφορά στην σηµείωση 7 των εξαµηνιαίων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων )   

6) Στην κλειόµενη περίοδο οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν  ως εξής:


	Plhroforiako_UNIBIOS_08_2008.pdf
	Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Ισολογισμού 31-12--05
	Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Ισολογισμού 31-12--06
	Synoptika_Oik._Stoixeia_Isologismou_31_12_2007
	2008 06 30_Synoptika_oikon.Stoiheia

