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Το Δ.Σ. του ΧΑΑ κατά την σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου επ’ ευκαιρία της 
τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου επέβαλε στην εταιρία την πιο 
κάτω ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. 
Το Δ.Σ. του ΧΑΑ εφιστά την προσοχή του επενδυτικού κοινού στην ανάγκη 
προσεκτικής μελέτης των στοιχείων του Ενημερωτικού Δελτίου και ιδιαίτερα εκείνων 
που αφορούν : 
  Ι. Τη σημαντική μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας αφού ληφθούν υπόψη τόσο 

οι σημειώσεις των πιστοποιητικών ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, όσο και αυτών 
της εταιρίας που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο. 

ΙΙ. Τη ζημιογόνο πορεία της εταιρίας. 
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1.1. Υπεύθυνοι για την σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται 
στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι οι : 

 

• Αντώνιος Π. Σβορώνος, Συμπράττων Σύμβουλος ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυμος 
Βιομηχανική Εταιρία, οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος Αττικής,     
Τηλ. 34.10.000 
 

• Παναγιώτα Χ. Κόλλια, Προϊσταμένη Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών,  ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία, οδός Ελ. 
Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος Αττικής, Τηλ. 34.10.000 

 
 
1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του, έχουν 

λάβει γνώση του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του 
Ενημερωτικού Δελτίου βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : 

 

1.  Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι 
ακριβή, πλήρη και αληθή. 

 

2.  Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η 
απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει 
παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που 
περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο. 
 

3.  Σε βάρος της εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται μετοχικά από 
αυτή, δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους 
κατάσταση. 

 
 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη διαχειριστική χρήση    
1.1-31.12.91.   
 
 
 
 
1.3. Η εταιρία ελέγχεται από την ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών.  Οι τρεις 

τελευταίες χρήσεις ελέγχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Σπύρο Δ. 
Κορωνάκη (Α.Μ. ΣΟΕ 10991) Δ/νση Φωκ. Νέγρη 3, 11257/Κυψέλη Αθηνών 
Σε όλες τις διαχειριστικές χρήσεις ελέγχθησαν οι ετήσιοι λογαριασμοί και 
χορηγήθησαν τα σχετικά πιστοποιητικά. 
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 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 

 



Υποβάλλουμε σήμερα για έγκριση την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
επί των πεπραγμένων κατά την διαχειριστική χρήση 2000. Η χρήση του 2000 
χαρακτηρίζεται από μικρή μείωση των πωλήσεων που στο μεγαλύτερο της 
μέρος οφείλεται στη δραστηριοποίηση της θυγατρικής μας ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ και την διακοπή κάθε δραστηριότητας στο αντικείμενο της 
σκαλωσιάς από την μητρική εταιρία. 

 
Η Ελληνική οικονομία κατά το 2000 βελτίωσε σημαντικά το ρυθμό 

ανάπτυξης της και κινείται σε περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού χάρις στη 
μεγάλη επιτυχία της ένταξης της στην ΟΝΕ. Δυστυχώς όμως οι καθυστερήσεις 
του παρελθόντος δημιουργούν σε πολλούς από τους κλάδους της παλαιάς 
οικονομίας προβλήματα. Έτσι ο ρυθμός ανάπτυξης και η κερδοφορία των 
βιομηχανιών του κλάδου μας παρουσιάζονται χαμηλά. Αντίθετα παρατηρείται 
υψηλότερη αποδοτικότητα στις εταιρίες του κλάδου που ασχολούνται με το 
εισαγωγικό εμπόριο. Αυτό οφείλεται στην πολιτική σύνδεσης της δραχμής  με 
το Ευρώ σε ισοτιμία που εξυπηρέτησε τα δημοσιονομικά προβλήματα αλλά 
έθιξε την ανταγωνιστικότητα. Σήμερα η δραχμή παραμένει  υπερτιμημένη σε 
σχέση με τα νομίσματα των χωρών που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα 
προς αυτά της εταιρίας μας. 

 

Η ανακοπή της τάσης αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας 
παγιώθηκε κατά την διάρκεια του 2000. Αυτή είναι και συνέπεια της βαθύτατης 
χρηματιστηριακής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας και εξανέμισε αποταμιεύσεις 
που θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην οικοδομή.  Ο συνδυασμός λοιπόν 
της μη ανταγωνιστικής ισοτιμίας της δραχμής, των αρνητικών εξελίξεων στην 
οικοδομική δραστηριότητα και της  κρίσης  στην οποία οδηγεί την πραγματική 
Ελληνική οικονομία η Χρηματιστηριακή συγκυρία διαμορφώνουν ένα πλαίσιο 
τελείως αρνητικό που δεν επιτρέπει την ουσιαστική ανάπτυξη των εργασιών σε 
ανώτερα επίπεδα.  

 
Ας σημειωθεί ότι  οι ενδείξεις δείχνουν ότι η γενική κρίση της πραγματικής 

οικονομίας θα συνεχισθεί. 
 
Τα κεφάλαια της πρόσφατης  αύξησης  του μετοχικού κεφαλαίου έχουν 

διατεθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους και σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
ενημερωτικού δελτίου. Απομένει μόνο το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας 
το οποίο καθυστερεί καθώς η εταιρία ελπίζει ότι θα μπορέσει να το εντάξει στα 
έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Παραδόξως και δυστυχώς η Ελλάδα 
δεν έχει μπορέσει να προκηρύξει τα έργα του Γ’ ΚΠΣ παρότι έχει ήδη 
συμπληρωθεί το πρώτο έτος του προγράμματος. Έτσι δεν είμαστε σε θέση να 
προβλέψουμε αν θα υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε κάποιο επενδυτικό 
πρόγραμμα αφού δεν είμαστε βέβαιοι ότι οι επενδυτικές μας ανάγκες και οι 
δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει μπορούν να περιμένουν μέχρι την προκήρυξη 
των προγραμμάτων που είναι ήδη πολύ καθυστερημένη.  

 
 
 
Η επένδυση αφορά κυρίως στην προμήθεια μιας νέας μηχανής  

συναρμολόγησης σωμάτων για τη γραμμή του πάνελ. Η επένδυση αυτή θα 
βελτιώσει ποιοτικά το παραγόμενο σώμα, θα αυξήσει τις δυνατότητες της 
γραμμής μας τόσο σε ποσότητα όσο και σε νέους τύπους και τέλος θα μας 



δώσει τη δυνατότητα  εφόσον κριθεί οικονομικά εφικτό να κατασκευάζουμε 
σώματα με βάσει υδροφόρα στοιχεία και άλλων κατασκευαστών. 

 
Οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 2.176 εκατομμύρια δραχμών 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% που οφείλεται κυρίως στη διακοπή των 
δραστηριοτήτων μας στο χώρο των δομικών εργαλείων. Τις δραστηριότητες 
αυτές ανέλαβε η θυγατρική μας ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Τα συνολικά 
καθαρά κέρδη της εταιρίας πριν από την αφαίρεση ποσού 38.129.300 δραχμών 
που αντιστοιχεί στο μέρισμα των προνομιούχων μετοχών ανέρχονταν σε 
40.876.216 δραχμές ενώ το τελικό ποσό ήταν 2.746.916 δραχμές έναντι 
μεγάλων ζημιών 286 εκατομμυρίων πέρυσι.  Πάντως πρέπει να υπολογίσουμε 
ότι τα φετεινά αποτελέσματα  σε αντίθεση με τα περσινά επιβαρύνθηκαν  με 
αποσβέσεις ενσωμάτων  ακινητοποιήσεων. Οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν 
ανήλθαν σε 249 εκατομμύρια. Επίσης η τρέχουσα χρήση επιβαρύνθηκε με 
έκτακτα αποτελέσματα 149 εκατομμυρίων.  Ενώ αντίθετα τα κέρδη από 
πώληση συμμετοχών ανήλθαν σε 386 εκατομμύρια. 

 
Η εταιρία μας κατά την διάρκεια της χρήσης 2000 ρευστοποίησε τη 

συμμετοχή της στην εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ καταγράφοντας σημαντική 
υπεραξία ποσού 365 εκατομμυρίων περίπου. Ακολούθως η Βιοσώλ εξέτασε σε 
συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους την μεθόδευση ανάπτυξης των 
εργασιών της. Από τις αναλύσεις αυτές προέκυψε ότι ανάπτυξη των πωλήσεων 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα δίκτυο καταστημάτων ειδών θέρμανσης – 
κλιματισμού που να απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή. Σε ένα τέτοιο δίκτυο 
τα προϊόντα της Βιοσώλ θα βρίσκουν ασφαλή διέξοδο στην αγορά. Προκρίθηκε 
η λύση της ανάπτυξης του δικτύου αυτού από την Ήφαιστος με την προνομιακή 
εμπορική και κεφαλαιουχική συμμετοχή της Βιοσώλ για τους λόγους που 
αναπτύχθηκαν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Βιοσώλ του περασμένου 
Δεκεμβρίου και κυρίως (1) για να μην αναλάβει τη συνολική χρηματοδότηση και 
τον συνολικό κίνδυνο του εγχειρήματος η Βιοσώλ (2) για να είναι εφικτή η 
προμήθεια από το δίκτυο και προϊόντων ανταγωνιστικών της Βιοσώλ από 
προμηθευτές που θα αντιμετώπιζαν την Βιοσώλ αρνητικά και (3) για να είναι 
δυνατή η προνομιακή συμμετοχή στο δίκτυο και άλλων προμηθευτών που 
ενδεχομένως θα ήθελαν να αναλάβουν μέρος του κόστους ανάπτυξης του σε 
αντάλλαγμα με μια προνομιακή εμπορική συμφωνία ανάλογη αυτής που 
πέτυχε η Βιοσώλ. Η τελική συμφωνία  εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της Βιοσώλ της 20ης  Δεκεμβρίου 2000. Επίσης υλοποιήθηκε η 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Βιοσώλ για την μείωση της 
συμμετοχής της στη Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία. 

 
 
 
 
 
 
Κατά την διάρκεια του έτους 2000 έγιναν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 

ελέγχου και λειτουργίας των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών 
που εισήχθησαν με διάφορες αποφάσεις της Διοίκησης του Χρηματιστηρίου και 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι αποφάσεις αυτές έχουν όλες σαν 
αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας της εταιρίας και 



τον περιορισμό της ευκινησίας της. Κατά τη γνώμη μας  η  ρύθμιση όλων των 
διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας μας με τρόπο που δεν έχει 
ορισθεί από την διοίκηση της ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος της και το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται θα σημάνει μείωση της 
αποτελεσματικότητας της. Ήδη κατά την τρέχουσα χρήση οι δαπάνες 
εξωτερικών ελεγκτών, δημοσιεύσεων και γενικά  συμμόρφωσης προς την 
χρηματιστηριακή  νομοθεσία είναι μεγάλες και το έμμεσο κόστος που προκύπτει 
από την απασχόληση των υπηρεσιών μας  - σε βάρος άλλων εργασιών - επίσης 
σημαντικό. Η διοίκηση θα προσπαθήσει με τις δυνάμεις που έχει να 
ανταποκριθεί προς το νέο περιβάλλον κανόνων όμως οι μέτοχοι πρέπει να 
έχουν υπ’ όψιν τους ότι το κόστος των ισχυουσών και προτεινομένων 
ρυθμίσεων θα είναι σημαντικό για την εταιρία. 

 
Την 23/09/1999 η Διοίκηση του Χ.Α.Α. αποφάσισε να εντάξει τη μετοχή 

της εταιρίας σε νέα κατηγορία μετοχών “υπό επιτήρηση”, διότι σύμφωνα με τα 
δημοσιευμένα στοιχεία κατά το τελευταίο διάστημα (1997, 1998, 1999) τα 
οικονομικά της αποτελέσματα δεν ήσαν ικανοποιητικά. Μέχρι σήμερα δεν μας 
έχει δοθεί έγγραφα καμία επιπλέον εξήγηση. Επίσης  δεν γνωρίζουμε τα 
συγκεκριμένα κριτήρια  για την υπαγωγή στο καθεστώς ή για την επαναφορά 
στην βασική κατηγορία. Πάντως η Διοίκηση όπως οφείλει καταβάλλει 
προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της εταιρίας ώστε 
να επιστρέψει η μετοχή στην κανονική της κατηγορία διαπραγμάτευσης. Ας 
σημειωθεί ότι ο νέος τρόπος διαπραγμάτευσης οδηγεί σε απότομες και 
επικίνδυνες αυξομειώσεις των τιμών. 

 
Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρίας μας (σαν αποτέλεσμα της 

αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της χρήσης κεφαλαίων για 
αποπληρωμή δανείων κατά τις δεσμεύσεις του ενημερωτικού δελτίου) έχει 
μειωθεί σημαντικά και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε για την 
ανάπτυξη της εταιρίας αν οι επιλογές της διοίκησης αποδειχθούν επιτυχείς. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρηματοοικονομικού κόστους για 
τη χρήση 2000 αφορά στο μέρισμα των προνομιούχων μετοχών. 

 
Γενικά η εταιρία κινήθηκε κατά την διάρκεια του 2000 στα πλαίσια των 

αρχών που παρουσιάσθηκαν πέρυσι στη Γενική Συνέλευση και ελπίζουμε ότι 
με την συνεργασία όλων των στελεχών της εταιρίας και όλων των εργαζομένων 
σε αυτή θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς. 

 
 
 
 
 
 
 
Με την παραπάνω έκθεση επισυνάπτουμε Λογαριασμό Αποτελεσμάτων 

Χρήσης 2000 και Ισολογισμό 31-12-2000 και σας παρακαλούμε να απαλλάξετε 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2000 
διότι πιστεύουμε ότι η διοίκηση κατέβαλε όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη 
του καλύτερου αποτελέσματος και συγχρόνως ότι προετοίμασε τις 
προϋποθέσεις για ανάκαμψη της εταιρίας μας. 



 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 

ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 
 

Υποβάλουμε σήμερα για έγκριση την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
επί των πεπραγμένων από τον όμιλο των εταιριών  κατά την διαχειριστική 
χρήση 2000. Η χρήση του 2000 είναι η πρώτη για την οποία συντάσσονται 
ενoποιημένες λογιστικές καταστάσεις και οι πωλήσεις σε ενοποιημένη βάση 
ανήλθαν σε 2.395 εκατομμύρια περίπου. 

 
Η Ελληνική οικονομία κατά το 2000 βελτίωσε σημαντικά το ρυθμό 

ανάπτυξης της και κινείται σε περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού χάρις στη 
μεγάλη επιτυχία της ένταξης της στην ΟΝΕ. Δυστυχώς όμως οι καθυστερήσεις 
του παρελθόντος δημιουργούν σε πολλούς από τους κλάδους της παλαιάς 
οικονομίας προβλήματα. Έτσι ο ρυθμός ανάπτυξης και η κερδοφορία των 
βιομηχανιών του κλάδου μας παρουσιάζονται χαμηλά Αντίθετα παρατηρείται 
υψηλότερη αποδοτικότητα στις εταιρίες του κλάδου που ασχολούνται με το 
εισαγωγικό εμπόριο. Αυτό οφείλεται στην πολιτική σύνδεσης της δραχμής  με 
το Ευρώ σε ισοτιμία που εξυπηρέτησε τα δημοσιονομικά προβλήματα αλλά 
έθιξε την ανταγωνιστικότητα. Σήμερα η δραχμή παραμένει  υπερτιμημένη σε 
σχέση με τα νομίσματα των χωρών που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα 
προς αυτά της εταιρίας μας. 

 
Η ανακοπή της τάσης αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας 

παγιώθηκε κατά την διάρκεια του 2000. Αυτή είναι και συνέπεια της βαθύτατης 
χρηματιστηριακής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας και εξανέμισε αποταμιεύσεις 
που θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην οικοδομή.  Ο συνδυασμός λοιπόν 
της μη ανταγωνιστικής ισοτιμίας της δραχμής, των αρνητικών εξελίξεων στην 
οικοδομική δραστηριότητα και της  κρίσης  στην οποία οδηγεί την πραγματική 
Ελληνική οικονομία η Χρηματιστηριακή συγκυρία διαμορφώνουν ένα πλαίσιο 
τελείως αρνητικό που δεν επιτρέπει την ουσιαστική ανάπτυξη των εργασιών σε 
ανώτερα επίπεδα. Ας  σημειωθεί ότι  οι ενδείξεις δείχνουν ότι η γενική κρίση της 
πραγματικής οικονομίας θα συνεχισθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
Τα κεφάλαια της πρόσφατης  αύξησης  του μετοχικού κεφαλαίου έχουν 

διατεθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους και σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
ενημερωτικού δελτίου. Απομένει μόνο το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας 
το οποίο καθυστερεί καθώς η εταιρία ελπίζει ότι θα μπορέσει να το εντάξει στα 
έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Παραδόξως και δυστυχώς η Ελλάδα 
δεν έχει μπορέσει να προκηρύξει τα έργα του Γ’ ΚΠΣ παρότι έχει ήδη 
συμπληρωθεί το πρώτο έτος του προγράμματος. Έτσι δεν είμαστε σε θέση να 



προβλέψουμε αν θα υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε κάποιο επενδυτικό 
πρόγραμμα αφού δεν είμαστε βέβαιοι ότι οι επενδυτικές μας ανάγκες και οι 
δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει μπορούν να περιμένουν μέχρι την προκήρυξη 
των προγραμμάτων που είναι ήδη πολύ καθυστερημένη. Η επένδυση αφορά 
κυρίως στην προμήθεια μιας νέας μηχανής  συναρμολόγησης σωμάτων για τη 
γραμμή του πάνελ. Η επένδυση αυτή θα βελτιώσει ποιοτικά το παραγόμενο 
σώμα, θα αυξήσει τις δυνατότητες της γραμμής μας τόσο σε ποσότητα όσο και 
σε νέους τύπους και τέλος θα μας δώσει τη δυνατότητα  εφόσον κριθεί 
οικονομικά εφικτό να κατασκευάζουμε σώματα με βάσει υδροφόρα στοιχεία και 
άλλων κατασκευαστών. 

 
Οι πωλήσεις της εταιρίας σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 2395 

εκατομμύρια περίπου και τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων 
ανήλθαν σε 14.150.912 Οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 275 
εκατομμύρια περίπου, ενώ τα έκτακτα αποτελέσματα επιβάρυναν τα 
αποτελέσματα κατά 150 εκατομμύρια περίπου και αντίθετα υπήρξαν κέρδη από 
πώληση συμμετοχών 386 εκατομμύρια περίπου. 

 
Η θυγατρική μας Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία παρουσίασε θετικό 

αποτέλεσμα για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση της. Τα έσοδα ανήλθαν σε 
300 εκατομμύρια περίπου από τα οποία τα 220 περίπου αφορούν το έτος 2000. 
Η εταιρία έχει ξεπεράσει κάποια από τα αρχικά της προβλήματα, έχει αναπτύξει 
δικούς της τρόπους εργασίας και έχει διακριθεί σε  σημαντικά έργα.  Κατά τη 
πρώτη εταιρική χρήση η εταιρία προχώρησε σε σημαντικές αγορές νέων 
εργαλείων σκαλωσιάς και μεταλλοτύπων. Ανάμεσα στα έργα της ξεχωρίζει η 
συναρμολόγηση σκαλωσιάς για την αποξύλωση δυο καμινάδων στα τσιμέντα 
Ηρακλής στον Πειραιά ύψους 72 μέτρων, η κατασκευή θεάτρου 1800 θέσεων 
στα Εξαμίλια, και τα μεγάλα έργα σκαλωσιάς πρόσοψης στο ξενοδοχείο του 
καζίνο Λουτρακίου, στο Νοσοκομείο Υγεία και στο Αεροδρόμιο των Σπάτων. 
Ελπίζουμε στη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών της εταιρίας και στη 
δυναμική της ανάπτυξη της και σε νέους χώρους. 

   
Η εταιρία μας κατά την διάρκεια της χρήσης 2000 ρευστοποίησε τη 

συμμετοχή της στην εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ καταγράφοντας σημαντική 
υπεραξία ποσού 365 εκατομμυρίων περίπου. Ακολούθως η Βιοσώλ εξέτασε σε 
συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους την μεθόδευση ανάπτυξης των 
εργασιών της. Από τις αναλύσεις αυτές προέκυψε ότι ανάπτυξη των πωλήσεων 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα δίκτυο καταστημάτων ειδών θέρμανσης – 
κλιματισμού που να απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή.  

 
 
Σε ένα τέτοιο δίκτυο τα προϊόντα της Βιοσώλ θα βρίσκουν ασφαλή διέξοδο 

στην αγορά. Προκρίθηκε η λύση της ανάπτυξης του δικτύου αυτού από την 
Ήφαιστος με την προνομιακή εμπορική και κεφαλαιουχική συμμετοχή της 
Βιοσώλ για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
Βιοσώλ του περασμένου Δεκεμβρίου και κυρίως (1) για να μην αναλάβει τη 
συνολική χρηματοδότηση και τον συνολικό κίνδυνο του εγχειρήματος η Βιοσώλ 
(2) για να είναι εφικτή η προμήθεια από το δίκτυο και προϊόντων 
ανταγωνιστικών της Βιοσώλ από προμηθευτές που θα αντιμετώπιζαν την 
Βιοσώλ αρνητικά και (3) για να είναι δυνατή η προνομιακή συμμετοχή στο 



δίκτυο και άλλων προμηθευτών που ενδεχομένως θα ήθελαν να αναλάβουν 
μέρος του κόστους ανάπτυξης του σε αντάλλαγμα με μια προνομιακή εμπορική 
συμφωνία ανάλογη αυτής που πέτυχε η Βιοσώλ. Η τελική συμφωνία  εγκρίθηκε 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Βιοσώλ της 20ης  Δεκεμβρίου 2000. 
Επίσης υλοποιήθηκε η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Βιοσώλ 
για την μείωση της συμμετοχής της στη Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία. 

 
Κατά την διάρκεια του έτους 2000 έγιναν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 

ελέγχου και λειτουργίας των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών 
που εισήχθησαν με διάφορες αποφάσεις της Διοίκησης του Χρηματιστηρίου και 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι αποφάσεις αυτές έχουν όλες σαν 
αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας της εταιρίας και 
τον περιορισμό της ευκινησίας της. Κατά τη γνώμη μας  η  ρύθμιση όλων των 
διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας μας με τρόπο που δεν έχει 
ορισθεί από την διοίκηση της ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος της και το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται θα σημάνει μείωση της 
αποτελεσματικότητας της. Ήδη κατά την τρέχουσα χρήση οι δαπάνες 
εξωτερικών ελεγκτών, δημοσιεύσεων και γενικά  συμμόρφωσης προς την 
χρηματιστηριακή  νομοθεσία είναι μεγάλες και το έμμεσο κόστος που προκύπτει 
από την απασχόληση των υπηρεσιών μας  - σε βάρος άλλων εργασιών - επίσης 
σημαντικό. Η διοίκηση θα προσπαθήσει με τις δυνάμεις που έχει να 
ανταποκριθεί προς το νέο περιβάλλον κανόνων όμως οι μέτοχοι πρέπει να 
έχουν υπ’ όψιν τους ότι το κόστος των ισχυουσών και προτεινομένων 
ρυθμίσεων θα είναι σημαντικό για την εταιρία. 

 
Την 23/09/1999 η Διοίκηση του Χ.Α.Α. αποφάσισε να εντάξει τη μετοχή 

της εταιρίας σε νέα κατηγορία μετοχών “υπό επιτήρηση”, διότι σύμφωνα με τα 
δημοσιευμένα στοιχεία κατά το τελευταίο διάστημα (1997, 1998, 1999) τα 
οικονομικά της αποτελέσματα δεν ήσαν ικανοποιητικά. Μέχρι σήμερα δεν μας 
έχει δοθεί έγγραφα καμία επιπλέον εξήγηση. Επίσης  δεν γνωρίζουμε τα 
συγκεκριμένα κριτήρια  για την υπαγωγή στο καθεστώς ή για την επαναφορά 
στην βασική κατηγορία. Πάντως η Διοίκηση όπως οφείλει καταβάλλει 
προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της εταιρίας ώστε 
να επιστρέψει η μετοχή στην κανονική της κατηγορία διαπραγμάτευσης. Ας 
σημειωθεί ότι ο νέος τρόπος διαπραγμάτευσης οδηγεί σε απότομες και 
επικίνδυνες αυξομειώσεις των τιμών. 

 
 
 
Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρίας μας (σαν αποτέλεσμα της 

αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της χρήσης κεφαλαίων για 
αποπληρωμή δανείων κατά τις δεσμεύσεις του ενημερωτικού δελτίου) έχει 
μειωθεί σημαντικά και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε για την 
ανάπτυξη της εταιρίας αν οι επιλογές της διοίκησης αποδειχθούν επιτυχείς. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρηματοοικονομικού κόστους για 
τη χρήση 2000 αφορά στο μέρισμα των προνομιούχων μετοχών. 

 
Γενικά η εταιρία κινήθηκε κατά την διάρκεια του 2000 στα πλαίσια των 

αρχών που παρουσιάσθηκαν πέρυσι στη Γενική Συνέλευση και ελπίζουμε ότι 



με την συνεργασία όλων των στελεχών της εταιρίας και όλων των εργαζομένων 
σε αυτή θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς. 

 
Με την παραπάνω έκθεση επισυνάπτουμε Λογαριασμό Αποτελεσμάτων 

Χρήσης 2000 και Ισολογισμό 31-12-2000 και σας παρακαλούμε να απαλλάξετε 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2000 
διότι πιστεύουμε ότι η διοίκηση κατέβαλε όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη 
του καλύτερου αποτελέσματος και συγχρόνως ότι προετοίμασε τις 
προϋποθέσεις για ανάκαμψη της εταιρίας μας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 

 

 

 

2.4.5.  Στην διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/00 δεν έγιναν : 



 α/.  Δημόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής τις οποίες έκαναν τρίτοι 

για τις Μετοχές της ΒΙΟΣΩΛ. 

           β/.   Δημόσιες προσφορές ανταλλαγής που να έκανε η ΒΙΟΣΩΛ για τις 

μετοχές μιας άλλης εταιρίας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

3.1.0 - 3.1.5. 

Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα 
οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της 
περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των 



προοπτικών της εταιρίας Βιοσώλ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία (στο εξής η 
«εταιρία») από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : 

• Στα γραφεία της εταιρίας, (όπου και η έδρα της),  Βιοσώλ Ανώνυμος 
Βιομηχανική Εταιρία : 
Υπεύθυνος :  κ. Αντώνιος  Σβορώνος του Παναγή, Συμπράττων Σύμβουλος, 
Μαινεμένης & Ελ. Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος, Αθήνα, τηλ. 34.10.000 και 
Σπύρος Ιωάννου του Χαραλάμπους, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Μαινεμένης 
& Ελ. Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος, Αθήνα, τηλ. 34.10.000 
 
 
Η ΒΙΟΣΩΛ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ-
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ, ιδρύθηκε το 1932 και έχει τη σημερινή της νομική μορφή και 
ονομασία από το 1940.  Εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο κατά τις 30/8/1972.  
Έδρα της εταιρίας είναι ο δήμος Ταύρου.  Η κύρια βιομηχανική εγκατάστασή 
της είναι στο ιδιόκτητο ακίνητο του Βόλου (Α’ ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ) έκτασης 64.000 
τ.μ.  Η διεύθυνση των γραφείων και Διοικητική έδρα της εταιρείας είναι η Ελ. 
Βενιζέλου 3-5, Ταύρος 17778.  
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εις εννενήντα εννέα (99) έτη από της 
δημοσιεύσεως της Υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το αρχικό 
καταστατικό εις το Δελτίο ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης 
Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φύλλον 41/20.2.40) 
 
Σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι : 
Η κατασκευή σωλήνων και η βιομηχανοποίηση και εμπορία παντός 
προϊόντος εκ σιδήρου και άλλων μετάλλων. 
Η άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ 
περιορισμού. 
Η συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις. 
Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του 
εσωτερικού και εξωτερικού. 
Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει 
δραστηριότητα εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 
 
 
 
 
 
Όπως είναι φυσικό στη διάρκεια των τελευταίων 65 ετών η δραστηριότητα 
της εταιρίας πέρασε από πολλές φάσεις και σήμερα η ΒΙΟΣΩΛ έχει ως 
αντικείμενο την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων και την παροχή 
υπηρεσιών που απευθύνονται στους κλάδους της οικοδομής και των 
κατασκευών. 
Η λειτουργία της εταιρίας πραγματοποιείται και βασίζεται στις διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών».  Ο έλεγχος γίνεται από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης Γ. Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως.  
Φορολογικά η εταιρία ελέγχεται από την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών.  Η εταιρία 



είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.    ΓΕΝΙΚΑ 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες την Ελληνική Νομοθεσία. 
 

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
Η ΒΙΟΣΩΛ συστάθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση που ανήκε στην 
οικογένεια Σβορώνου.  Οι κύριοι μέτοχοι όμως τουλάχιστον για μια δεκαετία 
προ του 1995 δεν ανεμειγνύοντο στην διοίκηση κι η εταιρία διοικείτο από 
συμβούλιο των στελεχών της. 
Στο τέλος του 1995 έγιναν σημαντικές αλλαγές και από τότε υπάρχει άμεση 
συμμετοχή των κυρίων μετόχων στη διοίκηση της εταιρίας. 
Η οικογένεια Σβορώνου και οι εταιρίες που ελέγχονται από αυτήν σήμερα 
κατέχουν περίπου 11% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της ΒΙΟΣΩΛ και 
το 34% των προνομιούχων. 
Οι υπόλοιπες μετοχές της εταιρίας είναι διεσπαρμένες ευρύτατα στο 
επενδυτικό κοινό μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.  Η εταιρία έχει 
περίπου 22.000 μετόχους από τους οποίους κανένας δεν κατέχει 
περισσότερο από 3% των μετοχών μετά ψήφου της εταιρίας. 
 Όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στον παρόν 
ενημερωτικό δελτίο βρίσκονται στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Ελ. 
Βενιζέλου 3-5, Ταύρος, Τηλ. 34.10.000 
 
 
3.2.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
3.2.0. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 5.462.329.290 

και σχηματίστηκε ως κατωτέρω περιγράφεται και είναι ολοσχερώς 
καταβεβλημένο. 

3.2.1. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο αλλά μη εκδοθέν κεφάλαιο η υποχρέωση 
αυξήσεως του κεφαλαίου. 

3.2.2. Δεν υπάρχουν μερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο 
3.2.3. Δεν υπάρχουν μετατρέψιμα, ανταλλάξιμα ή και παραστατικά 

δικαιώματος προς κτήση ομολογιών 
 

 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ) 
 
Εν συνεχεία της από 24/6/94 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
των μετόχων (κοινών και προνομιούχων) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας κατά δρχ. 572.971.575 δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών με 
έκδοση 3.472.555 νέων  ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. 
εκάστης εκ των οποίων 2.822.624 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 649.931 
προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. 



 
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατόχους 
κοινάς και προνομιούχους μετοχάς κατά αναλογία 10 παλαιών μετοχών κοινών 
ή προνομιούχων προς 6 νέας μετοχάς κοινάς ή προνομιούχους ονομαστικής 
αξίας 165 δρχ. εκάστης. 
 
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα εις ένα 
δισεκατομμύριο πεντακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια εννεακόσιες είκοσι 
τέσσερις χιλιάδες διακοσίας πενήντα πέντε (1.527.924.255) δρχ. διαιρούμενον 
εις εννέα εκατομμύρια διακοσίας εξήντα χιλιάδας εκατόν σαράντα επτά 
(9.260.147) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 7.526.997 
(επτά εκατομμύρια πεντακοσίας είκοσι έξη χιλιάδας εννεακοσίας ενενήντα 
επτά) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και 1.733.150 (ένα εκατομμύριο επτακοσίας 
τριάκοντα τρείς χιλιάδας εκατόν πενήντα) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη 
μετατρεψίμους μετοχάς. 
Μετά από την 18.1.95 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 
Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 
δρχ. 954.952.680 με έκδοση 5.787.592 νέων κοινών  μετοχών ονομαστικής 
αξίας 165 δρχ. εκάστης, οι οποίες θα είναι εξ ολοκλήρου κοινές μετοχές μετά 
ψήφου . Οι νέες μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή 
μετοχή μετά ψήφου. Εκ της παρούσης αυξήσεως ποσό δρχ. 70.000.000 ( 
εβδομήντα εκατομμυρίων ) θα διατεθεί αποκλειστικά ως ίδια συμμετοχή για την 
επένδυση του Ν. 1892/90 όπως προβλέπει η υπ’ αριθ. ΓΒ-195/29.11.94 
απόφαση του Διοικητού της Α.Τ.Ε. 
 
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα εις (δύο 
δισεκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα  
έξ χιλιάδες εννεακόσιες τριάντα πέντε δρχ.) 2.482.876.935 δρχ. διαιρούμενο εις 
δέκα πέντε εκατομμύρια τεσσαράκοντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα 
(15.047.739) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών δέκα τρία 
εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα 
(13.314.589) κοινάς μετά ψήφου  μετοχάς και ένα εκατομμύριο επτακόσιες 
τριάκοντα τρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα (1.733.150) προνομιούχας άνευ 
ψήφου και μη μετατρεψίμους μετοχάς. 
 
 
 
 
 
Μετά από τις από 12/07/99 αποφάσεις των Β Επαναληπτικών Έκτακτων 
Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρίας, δια καταβολής μετρητών κατά δρχ. 2.979.452.355 με έκδοση 
15.977.507 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου και 2.079.780 προνομιούχων 
άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης.  Οι νέες μετοχές θα 
διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή και προνομιούχος μετοχή. 
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε (πέντε 
δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα 
χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δραχμές) 5.462.329.290 δρχ. διαιρούμενο σε 
τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι 33.105.026 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες 



ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και 
τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) 
προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Αι προνομιούχαι μετοχαί της εκάστης σειράς προβαδίζουν αυτομάτως ου μόνο 
των κοινών μετοχών αλλά και πάσης επομένης εκδόσεως προνομιούχων 
μετοχών, εχουσών όμοιον προνόμιον. 
Κατά πάσαν αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία δεν 
γίνεται με εισφορά εις είδος δια της εκδόσεως νέων μετοχών (κοινών και 
προνομιούχων  μετά ή άνευ ψήφου) η εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα 
μετατροπής εις μετοχάς κοινάς ή προνομιούχας μετά ή άνευ ψήφου οι κατά τον 
χρόνο τοιαύτης εκδόσεως διατελούντες κύριοι μετοχών της Εταιρείας κοινών ή 
προνομιούχων δικαιούνται να αναλάβουν τας εκάστοτε εκδιδομένας νέας 
μετοχάς ή μετατρεψίμους ομολογίας κατά την αναλογίαν έκαστος των μετόχων 
άς  κέκτηται τότε. Το δικαίωμα προτιμήσεως θέλει ασκείσθαι  συμφώνως προς 
τους λεπτομερέστερον καθοριζομένους εκάστοτε όρους από της Γενικής 
Συνελεύσεως ή κατ’ εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Μετά την πάροδο του χρόνου του οριζομένου δια την άσκησιν του ανωτέρω 
δικαιώματος όστις δεν δύναται να ορισθεί μικρότερος του ενός μηνός, αι μη 
αναληφθείσαι μετοχαί και μετατρέψιμοι ομολογίαι δύναται να διατεθούν τελικώς 
εις τρίτους μη μετόχους, ελευθέρως κατά τα δι’ αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου ορισθεισόμενα. 
Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν δικαιώματος προτιμήσεως, εις την οποίαν 
πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα εις την οποίαν πρέπει να 
ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται εις το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως .          
    

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

Μέτοχος έναντι της  Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 8β του κ.ν. 2190/20. 
 
 
 
 
Διά την μετατροπήν των ονομαστικών μετοχών εις ανωνύμους και το αντίθετο 
απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, συμφώνως με τας 
διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και 
τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
Ο μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της 
μετοχής, έχει δε εν τη Εταιρεία τα ρητώς υπο του παρόντος Καταστατικού 
παρεχόμενα δικαιώματα, απαγορευομένου ιδίως εις τους κατ’ ιδίαν μετόχους 



ως και εις τους δανειστάς αυτών να ζητώσιν την σφράγισιν ή κατάσχεσιν των 
βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.     
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής μη αναγνωριζούσης 
ειμή ένα μόνο κύριο αυτής. Εφ’ όσον δε η εκπροσώπησις μιάς μετοχής δεν 
καθορίζεται δι΄ ενός προσώπου, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει 
την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων. 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και αντιπροσωπεύονται από άυλους 
τίτλους  (άρθρο 39 του ν. 2396/1996, ως ισχύει). 
Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεως τους στα 
αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων. 
Η καταχώρηση στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά 
τα ανωτέρω και σύμφωνα με το ν. 2396/1996, ως ισχύει, περιλαμβάνει και 
τυχόν προνόμιο επί των μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου, περί του οποίου η 
Εταιρεία ενημερώνει την Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, οι μετοχές της 
Εταιρείας διατηρούνται, αποκτώνται ή τρέπονται σε ενσώματες μετοχές, 
εφαρμόζονται αυτοδίκαια οι σχετικές διατάξεις του ν. 2190/20. 
 

   
ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
Πας μέτοχος οπου δήποτε και αν  κατοικεί, ως προς τας σχέσεις μετά της 
Εταιρείας, έχει νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους 
Ελληνικούς Νόμους και εις την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας 
Δικαστηρίων. 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθώσι τον τίτλον 
αυτής παρ’ οιωδήποτε νομίμω κυρίω. 
 
 
 
Η κυριότης του τίτλου της μετοχής επάγεται την αποδοχή του Καταστατικού 
αυτής και των κατά τους όρους αυτού λαμβανομένων νομίμων αποφάσεων των 
οργάνων της Εταιρείας. 

 
Κάθε μετοχή της εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το οποίο δεν 
περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο 
Νόμος.  Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την 
αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. 
 
Το καταστατικό της εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ 
συγκεκριμένων μετόχων. 



 
Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.  Μονάδα 
διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος 25 μετοχών. 
 
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι το ύψος της ονομαστικής αξίας των 
μετοχών που αυτοί κατέχουν και μετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της 
εταιρίας ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του 
Καταστατικού.  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε 
μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του 
μετόχου. 
 
Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο 
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 
2190/20. 
 
Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους, σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε 
περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της εταιρίας ούτε να ζητήσουν την 
διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση ή τη 
διαχείρισή της. 
 
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία 
την έδρα της εταιρίας ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στους 
Ελληνικούς Νόμους.  Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των 
μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων η δε εταιρία ενάγεται μόνο ενώπιον των 
δικαστηρίων της έδρας της. 
 
Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου.  Συγκύριοι κοινών 
μετοχών πρέπει να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να έχουν ψήφο στη 
Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτό αναστέλλεται η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους. 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
πληρεξουσίου.   
 
 
Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές 
του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.  Μέσα στην 
ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης 
των μετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο μέτοχο 
απόδειξη για την είσοδό τους στη Γενική Συνέλευση.  Μέτοχοι που δεν 
συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο 
με την άδειά της. 
 



Μετά την αποϋλοποίηση των τίτλων, για να δικαιούται κάθε μέτοχος να λάβει 
μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει 
στην Εταιρία σχετική βεβαίωση της εταιρίας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών 
Α.Ε.», στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά του ως μετόχου, ο αριθμός των 
μετοχών του ολικά ή κατά τμήματα, ως και οι τυχόν επιβαρύνσεις επ’ αυτών, 
πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της 
Συνέλευσης.  Η προθεσμία αυτή ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρία των 
εγγράφων αντιπροσωπείας. 
 
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν : 

• Από το πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας 
σύμφωνα με το άρθρο 40, 40ε του Ν. 2190/1920. 

• Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 
30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης στον πρόεδρο του Δ.Σ.  Οι μέτοχοι 
που ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
οφείλουν να μνημονεύουν στην αίτησή τους και τα θέματα που θα 
συζητηθούν στη συνέλευση αυτή. 

 
Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική 
Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εκδότριας Εταιρίας. 
 
Το μέρισμα κάθε μετοχής θα καταβάλλεται στον κομιστή της πληρωτέας κάθε 
φορά μερισματαπόδειξης, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της μερισματαπόδειξης στα 
γραφεία της εταιρίας ή όπου αλλού οριστεί.  Ο τόπος καταβολής θα 
γνωστοποιείται εγκαίρως στους μετόχους από τον ημερήσιο τύπο.  Τα 
μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία από τότε που 
κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 

 
Οι προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές δεν είναι μετατρέψιμες και έχουν τα εξής 
προνόμια : 
 

• Από τα κέρδη της εκάστοτε χρήσεως δίδεται κατά προτεραιότητα στις 
προνομιούχες, και κατόπιν στις κοινές μετοχές, το πρώτο μέρισμα που 
ανέρχεται στο 6% της ονομαστικής αξίας της μετοχής, όπως ορίζει το άρθρο 
45 του Νόμου 2190/1920 



• Σε περίπτωση μη διανομής του οριζόμενου από το νόμο πρώτου μερίσματος 
ή διανομής μικρότερου μερίσματος κατά μία εταιρική χρήση λόγω 
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας κερδών, θα καταβάλλεται προνομιακώς τόκος 
6% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας. 

• Οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, σε 
απόληψη του πρόσθετου μερίσματος που διανέμεται με οποιαδήποτε μορφή 
μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος. 

• Κατά την διάλυση ή εκκαθάριση της εταιρίας αποδίδεται, προνομιακά  στους 
προνομιούχους μετόχους, το μετοχικό κεφάλαιο που αυτοί έχουν καταβάλει, 
ενώ παράλληλα συμμετέχουν ισότιμα με τους κατόχους των κοινών μετοχών 
στο προϊόν εκκαθάρισης κατά το ποσό, το οποίο υπερβαίνει το συνολικό 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. 

• Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου επιτρέπεται μόνον μετά από απόφαση 
των προνομιούχων μετόχων που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση αυτών, 
τους οποίους αφορά το προνόμιο και με πλειοψηφία 3/4 του 
εκπροσωπούμενου κεφαλαίου σε κάθε συνέλευση. 

• Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία από τότε που 
κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 

 

4.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρίες 
των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ βαρύνονται με φόρο 35% επί 
των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή. 
 

Τα μερίσματα διανέμονται από ήδη φορολογηθέντα στο Νομικό Πρόσωπο 
κέρδη και επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του 
ποσού των μερισμάτων που εισπράττει.  Ως χρόνος απόκτησης του 
εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του 
Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από τα κέρδη τα οποία 
πραγματοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέμονται 
μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που αντιστοιχεί στη μητρική εταιρία 
καταβάλλεται κατά την επόμενη χρήση (εκτός αν δοθεί προμέρισμα στην ίδια 
χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της μητρικής εταιρίας της επόμενης 
χρήσης. 
 
 
Τα μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής εταιρίας που σχηματίζονται κατά ένα 
μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, 
εφόσον διανεμηθούν, καταβάλλονται στην επόμενη από τη λήψη τους 
χρήσης.  Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι για το μέρος των κερδών της μητρικής 
εταιρίας που προέρχονται από μερίσματα προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 
5%, το οποίο στην συνέχεια φορολογείται με συντελεστή φόρου 35%, 
καθόσον αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή τους. 
 
 
3.2.6. 



Εκτός της Οικογένειας Σβορώνου που κατέχει άμεσα και έμμεσα (μέσω 
εταιριών) ποσοστό   11% στις κοινές μετοχές και 34% στις Προνομιούχες 
μετοχές, δεν είναι γνωστά στην εταιρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
ασκούν έλεγχο ή δύνανται να ασκήσουν έλεγχο επ’ αυτού άμεσα ή έμμεσα 
μεμονωμένα ή από κοινού μέσω συμφωνιών κλπ. 
 
3.2.7. Δεν υπάρχουν μέτοχοι οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα (εξ όσων είναι 

γνωστά) που να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του Μετοχικού 
Κεφαλαίου. 

3.2.8. Η ΒΙΟΣΩΛ κατέχει 43.875 κοινές μετοχές της εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ 
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. που αντιπροσωπεύουν 32,5 % του Μετοχικού 
Κεφαλαίου.  Επίσης η εταιρία ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε., η οποία έχει μετόχους 
αποκλειστικά την οικογένεια Σβορώνου, κατέχει 43.875 κοινές μετοχές της 
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. που αντιπροσωπεύουν 32,5 % του 
Μετοχικού Κεφαλαίου.  Συνολικά η ΒΙΟΣΩΛ και η ΕΝΩΣΙΣ κατέχουν το 
65% του Μετοχικού Κεφαλαίου και συγχρόνως η Διοίκηση της εταιρίας 
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ελέγχεται από την ΒΙΟΣΩΛ και συνεπώς 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κ.Ν.2190/20 για 
σύνταξη ενοποιημένου Ισολογισμού ο οποίος παρατείθεται στο τέλος του 
Δελτίου.  Η ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ προς το παρόν ασχολείται με την 
εκμετάλευση (Πώληση, ενοικίαση και συναρμολόγηση) των σωληνωτών 
ικριωμάτων , κλάδος δηλαδή που παρεχωρήθη από την ΒΙΟΣΩΛ.  Η 
θυγατρική αυτή εταιρία δημοσίευσε τον πρώτο της Ισολογισμό 1/7/99-
31/12/00 ο οποίος παρουσίασε τζίρο 297 εκατομμυρίων και καθαρά κέρδη 
μετά τις αποσβέσεις (33,7 εκ) δρχ.  48 εκατομμύρια. 

3.2.9. Τόσο η ΒΙΟΣΩΛ όσο και καμία από τις εταιρίες στις οποίες συμμετείχε 
κατά ποσοστό άνω του 50% δεν κατείχε μετοχές της ΒΙΟΣΩΛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 
 
 
4.10.  Αντικείμενο Εργασιών 
 
Από τη σύστασή της, και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας, το 
αντικείμενο εργασιών της Βιοσώλ Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας 
εστιάζεται στην κατασκευή και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών 



που απευθύνονται στους κλάδους της οικοδομής και των κατασκευών και 
συγκεκριμένα στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας : 
 

• κατασκευή σωλήνων κι βιομηχανοποίηση και εμπορία παντός προϊόντος εκ 
σιδήρου και άλλων μετάλλων 

• άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ 
περιορισμού 

• συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις 

• ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του 
εσωτερικού και εξωτερικού 

• ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει 
δραστηριότητα σε πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 

 
Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας βασίζεται στα είδη θέρμανσης, 
κλιματισμού νεροχυτών και σκαλωσιών.  Τα είδη θέρμανσης αποτελούν τη 
σημαντικότερη κατηγορία προϊόντων, ακολουθούμενα από τα προϊόντα 
κλιματισμού και νεροχυτών. 
 
Η ανάλυση των προϊόντων σε παραγόμενα και εμπορευόμενα παρουσιάζεται 
στην παράγραφο 5.4 κατωτέρω. 
 
Τα προϊόντα θέρμανσης καλύπτουν κυρίως προϊόντα με υψηλές ποιοτικές και 
τεχνολογικές απαιτήσεις. 
 
Τα προϊόντα κλιματισμού καλύπτουν κεντρικά συστήματα κλιματισμού 
κτιρίων. 
 
Οι πωλήσεις νεροχυτών της Βιοσώλ βασίζονται στην παραγωγή 
ανοξείδωτων νεροχυτών της πρώην ΕΛΙΝΟΞ, η οποία απορροφήθηκε στις 
30.12.93 από τη Βιοσωλ. 
 
Η εταιρία έχει μία πολύχρονη εξειδίκευση που την ταυτίζει πολλές φορές με 
τον κλάδο των εργαλείων πολιτικού μηχανικού (σκαλωσιές).  Η θέση της 
εταιρίας στον κλάδο εδραιώθηκε από την πολύχρονη συνέπεια που παρέχει 
ασφάλεια και αξιόπιστες λύσεις σε όλες τις καταστάσεις.  Η εταιρία, στα 
πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων της που ασκούνται από τη συνδεδεμένη 
εταιρία ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, παρέχει εξειδικευμένες εφαρμογές για 
μεγάλα έργα και υποστηρίζεται από ειδικά τμήματα για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των 
εργαλείων.  
 
 
 
 Ήδη από 1.7.99 δραστηριοποείται η θυγατρική εταιρία Βιοσώλ Δομικά 
Εργαλεία ΑΕΒΕ την οποία ίδρυσε η Βιοσώλ με κύριο αντικείμενο την 
εκμετάλευση εργαλείων Πολιτικού Μηχανικού με σκοπό την αυτοδύναμη και 
δυναμική ανάπτυξη του κλάδου. 
 
Η εταιρία δεν έχει κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα. 
 



Ως προς τις πρώτες ύλες που επεξεργάζεται η εταιρία, οι σημαντικότερες 
πρώτες ύλες είναι οι ακόλουθες : 
 
 

 
ΑΝΑΛΩΣΗ  ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ  

 

 Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Σιδεροελάσματα κιλά 1.700.000 
Ανοξείδωτο Χαλ/σμα κιλά 100.000 
Χαλκός κιλά 140.000 
Αλουμίνιο κιλά 13.000 
Ανεμιστήρες-Πτερωτές τεμάχια 3.000 
Κινητήρες τεμάχια 1.000 
Χρώμα Πούδρας κιλά 30.000 
Υδρόχρωμα κιλά 10.000 
Υγραέριο κιλά 110.000 
   

   

 
 

Η παραγωγή καταναλώνει 1.400.000 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας 
ετησίως και 100.000 κιλά αερίου καύσης, με αντίστοιχο κόστος 30.000.000 και 
12.000.000.  Η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται ως εξής (ανάλογα και με 
τις εκάστοτε επικρατούσες στην αγορά συνθήκες): 
 

• Λαμαρίνες : 
Κατά ποσοστό 60-70% από την Ελληνική Αγορά (Hellenic Steel) και το 
υπόλοιπο από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  Δεν υπάρχει πρόβλημα 
εξεύρεσης προμηθευτού και υπάρχουν σημαντικές εναλλακτικές δυνατότητες.  
Οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία κατά το τελευταίο διάστημα και τελευταία 
υπάρχει τάση σταθεροποίησης.  Έτσι δεν προβλέπεται αρνητική επίδραση στο 
κοστολόγιο της εταιρίας από την προμήθεια των α’ υλών. 
 
 
 
 
 

• Ανοξείδωτες Λαμαρίνες : 
Η προμήθεια γίνεται από το εξωτερικό από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  
Δεν υπάρχει πρόβλημα προμηθείας.  Επειδή οι τιμές εξαρτώνται από την 
διακύμανση των τιμών του Νικελίου και του Χρωμίου, που είναι 
χρηματιστηριακά είδη, υπόκεινται σε απότομες διακυμάνσεις.  Λόγω όμως του 
μικρού ποσοστού συμμετοχής στο συνολικό κόστος της εταιρίας, δεν 
προβλέπεται οι οποιεσδήποτε διακυμάνσεις να επηρεάσουν ουσιωδώς τα 
αποτελέσματα της εταιρίας (κύριοι προμηθευτές σήμερα : USINE). 
 

• Χαλκός και Αλουμίνιο : 



Κύριος προμηθευτής της εταιρίας είναι το συγκρότημα ΒΙΟΧΑΛΚΟ.  Δεν 
αντιμετωπίζεται πρόβλημα στενότητας προμήθειας και οι τιμές υφίστανται 
διακυμάνσεις ανάλογα με τη χρηματιστηριακή εξέλιξη των τιμών των 
αντίστοιχων μετάλλων.  Δεν προβλέπεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα 
επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσματα της εταιρίας. 
 
Παραγωγική Διαδικασία 
 
Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθεί η Βιοσώλ παρουσιάζεται συνοπτικά 
στη συνέχεια. 
 

• Κατασκευή Θερμαντικών Σωμάτων 
 
Βασική πρώτη ύλη είναι χαλυβδοελάσματα διαφόρων διαστάσεων 
Φάσεις Παραγωγής : 
(1) Διαμόρφωση Υδροφόρων Στοιχείων 
     Στα μεν σώματα τύπου Runtal η διαμόρφωση γίνεται με συγκόλληση ήδη 
     μετασχηματισμένων ελασμάτων σε πεπλατυσμένους σιδηροσωλήνες 

(παραγωγής Βιοσώλ), ενώ στα σώματα τύπου πάνελ η διαμόρφωση γίνεται 
με την συγκόλληση δύο κατάλληλα διαμορφωμένων λαμαρινών ώστε να 
αποτελέσουν ημικέλυφη. 

 
(2) Διαμόρφωση και Συγκόλληση Μαιάνδρων από Χαλυβδοελάσματα. 
Η διαμόρφωση γίνεται σε ειδική πρέσα μαιάνδρων και η επικόλληση με ειδικά 
ηλεκτρόδια προσαρμοσμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν 
βέλτιστη επαφή υδροφόρου στοιχείου με μαίανδρο για να επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη λειτουργικότητα. 
 
(3) Κατασκευή και Συγκόλληση Συλλεκτών 
Σχηματίζονται από χαλύβδινα ελάσματα και τοποθετούνται στις άκρες των 
υδροφόρων στοιχείων για να εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του ύδατος. 
 
(4) Τοποθέτηση Μουφών και Σύνδεση Υδροφόρων Στοιχείων 
Ακολούθως οι διαμορφωμένες υδροφόρες πλάκες συνδέονται μεταξύ τους για 
να σχηματιστούν τα σώματα θέρμανσης.  Σε αυτή τη φάση τοποθετούνται οι 
απαραίτητες μούφες σύνδεσης και τα εξαεριστικά. 
 
 
(5) Δοκιμή 
Τα παραχθέντα σώματα υποβάλλονται σε δοκιμή υπό πίεση έξι ως οκτώ 
ατμοσφαιρών. 
 
(6) Βαφή 
Τα σώματα βάφονται σε ειδικό αυτόματο συγκρότημα ηλεκτροστατικής βαφής. 
 
(7) Ποιοτικός Έλεγχος 
 
(8) Συσκευασία με Χαρτόνι και Συρρικνωμένο Πλαστικό 
Εξασφαλίζεται η αρίστη κατάσταση των σωμάτων από την παραγωγή μέχρι και 
τη λειτουργία στο σπίτι του τελικού καταναλωτή. 



 
 

• Κλιματισμός 
 
Φάσεις Κατασκευής : 
 
(1) Κοπή Λαμαρινών  
Τα χαλυβδοελάσματα διαμορφώνονται στις επιθυμητές διαστάσεις για να 
χρησιμοποιηθούν σαν κελύφη ή και για άλλες συμπληρωματικές ανάγκες της 
παραγωγής μηχανημάτων κλιματισμού. 
 
(2) Διαμόρφωση Στοιχείων Χαλκού - Αλουμινίου (Εναλλάκτες) 
Σε ειδικά μηχανήματα διαμορφώνονται τα πτερύγια εξ αλουμινίου και 
ανοίγονται οπές για να προσαρμοστούν οι χαλκοσωλήνες.  Η πυκνότητα και το 
μέγεθος των πτερυγίων καθορίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του 
στοιχείου.  Ακολούθως τοποθετούνται οι χαλκοσωλήνες κι προσαρμόζονται 
στις άκρες τους οι ειδικές καμπύλες (φουρκέτες) από χαλκοσωλήνα σε τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή στο στοιχείο.  Κατόπιν εκτονώνονται οι 
φουρκέτες και το στοιχείο δοκιμάζεται υπό πίεση. 
 
(3) Διαμόρφωση Βάσης Μηχανήματος, Συναρμολόγηση Μεταλλικού Σκελετού 

και Τοποθέτηση Στοιχείων.  Επιτυγχάνεται με την άρμοση των χαλύβδινων 
στοιχείων και την χρήση ειδικών προφίλ αλουμινίου και γωνιών από 
αλουμίνιο ειδικής κατασκευής που εξασφαλίζουν συνδέσεις ταχείες και 
αποτελεσματικές. 

 
(4) Τοποθέτηση και συναρμολόγηση Κινητήρων και Ανεμιστήρων 
Η φάση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση και των λοιπών υλικών.  Επίσης σε 
αυτή τη φάση μπορεί να προστεθούν υγραντήρες, φίλτρα και λοιπά 
συμπληρωματικά υλικά. 
 
(5) Συναρμολόγηση Εξωτερικού Κέλυφους και Θέση σε Δοκιμαστική 

Λειτουργία. 
 
(6) Ποιοτικός Έλεγχος και Συσκευσία. 
 
 
 
 

• Νεροχύτες 
 
Φάσεις Κατασκευής : 
 
(1) Κοπή Λαμαρινών 
Οι ανοξείδωτες λαμαρίνες κόβονται στις απαιτούμενες διαστάσεις αφού 
καλυφθούν με προστατευτικό πλαστικό αυτοκόλλητο φύλλο. 
 
(2) Διαμόρφωση Επιφανειών 
Οι επιφάνειες διαμορφώνονται σε ειδικές πρέσες, και αποκόπτονται οι οπές για 
τις γούρνες. 



 
(3) Διαμόρφωση Γουρνών 
Η διαμόρφωση γίνεται σε ειδική πρέσα. 
 
(4) Συγκόλληση Γουρνών - Επιφάνειας 
Η διαδικασία αυτή γίνεται με ειδικό αυτόματο μηχάνημα. 
 
(5) Λείανση Συγκόλλησης με Αυτόματους Λειαντικούς Τροχούς 
 
(6) Ποιοτικός Έλεγχος 
 
(7) Συσκευασία και Τοποθέτηση Ηχομονωτικών 
 
 

• Εγγυήσεις 
 
Η εταιρία δεν έχει παραχωρήσει εγγυήσεις οιασδήποτε μορφής που να την 
δεσμεύουν. 
 
 
 
Εξαγωγική Δραστηριότητα 
 
 

Η Βιοσώλ ξεκίνησε το 1993 τη δραστηριοποίησή της στις αγορές της 
Μέσης Ανατολής (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες) και στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης (προϊόντα θέρμανσης).  Η Βιοσώλ έχει δώσει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον τομέα των εξαγωγών, όπου υπάρχουν ιδιαίτερα ευοίωνες 
προοπτικές, κυρίως στα προϊόντα EUROPANEL (σώματα καλοριφέρ) και 
κλιματισμού. 
 
 
 
 
 
 
 
Η Βιοσώλ μπορεί να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα από τη διείσδυσή της 
στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.  Στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, όπου απευθύνεται η εταιρία, οι προοπτικές είναι 
ευοίωνες, δεδομένου ότι οι βιομηχανίες προϊόντων χαλυβουργίας των χωρών 
αυτών δεν ειδικεύονται στην παραγωγή των προϊόντων της Βιοσώλ.  Το 
εξαγωγικό ενδιαφέρον της Βιοσώλ ανά γεωγραφική περιοχή και προϊόντα 
εστιάζεται ως ακολούθως : 
 
 

• ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ        Κλιματιστικά - Ανοξείδωτοι Νεροχύτες 

• ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ        Προϊόντα Θέρμανσης - Ανοξείδωτοι Νεροχύτες 

• ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ        Προϊόντα Θέρμανσης - Ανοξείδωτοι Νεροχύτες 
 



 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Τομείς Δραστηριότητας 
 
Παρά την εσφαλμένη αντίληψη ότι η Βιοσώλ δραστηριοποιείται αποκλειστικώς 
στη σκαλωσιά, εντούτοις προσφέρει μία ευρεία γκάμα από υπηρεσίες και 
προϊόντα που απευθύνονται στην ευρύτερη αγορά των υλικών οικοδομής και 
στους κατασκευαστές.  Ειδικότερα, η εταιρία δραστηριοποιείται σε 4 κλάδους, 
τη Θέρμανση, τον Κλιματισμό, τους Ανοξείδωτους Νεροχύτες, και τις 
Σκαλωσιές. 
 
Τα προϊόντα που κατασκευάζονται ή διακινούνται από τη Βιοσώλ, ανά κλάδο 
δραστηριότητας, είτε παραγόμενα είτε εμπορευόμενα, παρουσιάζονται στη 
συνέχεια : 
 
 

• Προϊόντα Θέρμανσης 
 
Παραγόμενα : 

• Σώμα καλοριφέρ EUROPANEL (σώμα μαζικής παραγωγής που 
απευθύνεται στο μέσο καταναλωτή - γερμανικών προδιαγραφών) 

• Σώμα καλοριφέρ RUNTAL (σώμα ειδικής μορφής που ανήκει στην κατηγορία 
των επονομαζόμενων διακοσμητικών σωμάτων και το μερίδιό τους 
αυξάνεται συνεχώς στην Ευρωπαϊκή αγορά). 

• Λέβητες κεντρικής θέρμανσης ΕΛΙΝΟΞ (χαλύβδινος λέβητας με υψηλή 
απόδοση - χαρακτηρίζεται από την άριστη ποιότητα κατασκευής και το 
μεγάλο φάσμα διαστάσεων). 

• Στροβιλολέβητες TURBO (σύγχρονος χαλύβδινος λέβητας οικιακής 
χρήσεως). 

• Βιομηχανικοί λέβητες. 
 
 
 
 
 
Εμπορευόμενα : 

• Καυστήρες κεντρικής θέρμανσης OERTLI (Ελβετικός καυστήρας υψηλών 
προδιαγραφών). 

• Χυτοσίδηροι λέβητες OERTLI (Ελβετικής προέλευσης, αρίστης ποιότητας) 

• Καυστήρες 

• Boiler, κυκλοφορητές, σώματα καλοριφέρ εισαγωγής από την Ελβετική 
εταιρία ZEHNDER, σώματα καλοριφέρ λουτρού κλπ. 

 
Προϊόντα Κλιματισμού 
 
Παραγόμενα : 

• Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες που κατασκευάζονται κατόπιν συμφωνίας 
με την Ιταλική εταιρία CLEVER. 



• Fan Coils για κεντρικά συστήματα κλιματισμού. 

• Πύργοι ψύξεως. 

• Αξονικά αερόθερμα, αερολέβητες. 
 
Εμπορευόμενα : 

• Ψύκτες για κεντρικά κλιματιστικά συστήματα κατασκευής 

• Ανεμιστήρες βιομηχανικού τύπου σε συνεργασία με την CBI. 

• Προϊόντα ύγρανσης (κατασκευής CODAIR Ελβετίας). 
 
Προϊόντα Νεροχυτών 
 
Παραγόμενα : 

• Ανοξείδωτοι νεροχύτες ΕΛΙΝΟΞ (ένθετοι και επικαθήμενοι) 
 
 
Προϊόντα Σκαλωσιάς 
 

• Σκαλωσιές προσόψεως 

• Ειδικά ικριώματα υποστυλώσεως ξυλοτύπων και μεταλλοτύπων. 

• Εξέδρες, πλατφόρμες, στέγαστρα, ράφια και λοιπές ειδικές κατασκευές. 

• Σύνδεσμοι σκαλωσιάς (SGB). 

• Κερκίδες ταχείας συναρμολογήσεως. 
 
 

 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
Η κατανομή των πωλήσεων της εταιρίας αναλυτικά κατά την τελευταία τριετία 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : 
 
 
 
 
 

ΤΖΙΡΟΣ ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  ΑΝΑ ΣΤΑΚΟΔ-91 

 2000 1999 1998 

272.2  Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 2.401 127.370 63.665 

282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θερμανσης 1.040.889 990.085 1.067.571 

287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 128.909 165.386 169.440 

292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 462.339 506.093 509.781 

452.9  Αλλα κατασκευαστικά έργα που περιλαμβάνουν εργασίες ειδικής φύσεως  22.700 66.880 

515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού κλιματισμού και συναφών 
ειδών 

541.314 602.409 450.976 

    

ΣΥΝΟΛΑ 2.175.852 2.414.043 2.328.313 

 
 
Ο κύκλος εργασιών της Βιοσώλ, στηρίζεται στο καλοριφέρ, όπου οι 
συνδυασμένες πωλήσεις Runtal και Panel ξεπερνούν το 40% του ετησίου 



κύκλου εργασιών.  Παρατηρείται, επίσης, πολυδιάσπαση των πωλήσεων χωρίς 
κάποιο μεμονωμένο προϊόν ή κατηγορία προϊόντος να έχει ειδικό βάρος 
μεγαλύτερο από 10%. 
 
Τα σημαντικότερα προϊόντα της εταιρίας είναι τα σώματα καλοριφέρ και η 
εταιρία παράγει δύο τύπους, το Europanel- που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% 
των πωλήσεων - και το Runtal - που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% των 
πωλήσεων. 
 
Το κύριο προϊόν της Βιοσώλ, το Europanel, σύμφωνα με έρευνα της ICAP, 
είναι το δημοφιλέστερο καλοριφέρ τύπου Panel που κυκλοφορεί στην Ελληνική 
αγορά. 
 
Τα Panels είναι τα σύγχρονα σώματα καλοριφέρ που έχουν αντικαταστήσει τα 
παραδοσιακά σώματα με φέτες σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές και εκτιμάται 
ότι τα επόμενα έτη η υποκατάσταση αυτή θα ολοκληρωθεί και στην Ελλάδα. 
 
Το Panel είναι προϊόν σε φάση επέκτασης.  Ο προβλεπόμενος ρυθμός ανόδου 
πωλήσεων σε όγκο την επόμενη πενταετία φθάνει το 10% ετησίως, λόγω της 
εισόδου σε φάση ανοδικού κύκλου και 5% από την κατάκτηση νέων μεριδίων 
αγοράς εις βάρος των παραδοσιακών καλοριφέρ σε φέτες.  Το επίπεδο, 
δηλαδή, των 400.000 τεμαχίων που διατίθενται στην αγορά σήμερα, 
προβλέπεται να ανέλθει (και ξεπεράσει) τις 600.000 στο τέλος της πενταετίας. 
 
Η Βιοσώλ δεν ασχολείται καθόλου με την παραγωγή παλαιού τύπου σωμάτων 
με φέτες, που η εταιρία εκτιμά ότι, θα εκλείψουν μέσα στην επόμενη δεκαετία 
και έτσι θα αυξηθεί η αγορά των Panels κατά περίπου 2,5 φορές.  Συνεπώς, η 
στρατηγική τοποθέτηση στο προϊόν, με δεδομένη την υποχώρηση των 
παραδοσιακών σωμάτων, είναι πλεονεκτική. 
Το άλλο σώμα καλοριφέρ της εταιρίας, το Runtal, κατασκευάζεται στην Ελλάδα 
από τη Βιοσώλ, σε συνεργασία με την Ελβετική πολυεθνική εταιρία ZEHNDER.  
Από την παρούσα χρήση, η Βιοσώλ κατασκευάζει και σώματα για την Ισπανική 
αγορά που διανέμονται από την ZEHNDER Ισπανίας. 
 
 
 
Το Runtal είναι ένα σώμα καλοριφέρ που κατασκευάζεται επί παραγγελία σε 
δεκάδες τύπους και χιλιάδες διαστάσεις και παραδίδεται βαμμένο σε 
εκατοντάδες διαφορετικά χρώματα.  Το προϊόν απευθύνεται σε κατασκευές με 
υψηλές ποιοτικές και αισθητικές απαιτήσεις.  Είναι το μόνο καλοριφέρ που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στις 
διαστάσεις, μεγάλες απαιτήσεις αντοχής και γενικά όπου χρειάζεται κάτι 
ξεχωριστό και ιδιαίτερα όμορφο, γι’ αυτό άλλωστε η παλαιότερη διαφήμιση της 
εταιρίας το παρουσίαζε ως θερμό σώμα με τέλειες αναλογίες. 
 
Το Runtal είναι προϊόν σε φάση καθιέρωσης - ωριμότητας.  Επειδή το Runtal 
δίδει λύσεις σε ειδικές ανάγκες δεν προβλέπεται να υπάρξει φάση 
υποχώρησης.  Ο προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων σε όγκο, 
την επόμενη πενταετία, φθάνει το 10% ετησίως, λόγω της εισόδου σε φάση 
ανοδικού κύκλου και 2% από τη βελτίωση του ίδιου του προϊόντος, χωρίς να 



υπολογίζονται οι νέες δυνατότητες και προοπτικές που διανοίγονται λόγω της 
πρόσφατης έναρξης συνεργασίας της Βιοσώλ με την Ισπανία. 
 
Εκτός από τα καλοριφέρ, πολύ σημαντική είναι και η δραστηριότητα της 
εταιρίας σε συστήματα κεντρικού κλιματισμού, όπου υπάρχουν 3 μόνο 
Ελληνικές εταιρίες με ανάλογο φάσμα προϊόντων και κάθε μεγάλο κτιριακό έργο 
προμηθεύεται συστήματα κεντρικού κλιματισμού από μία από αυτές. 
 
Η Βιοσώλ αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς στον τομέα αυτό.  Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται και στο γεγονός ότι η εταιρία καθυστέρησε την εισαγωγή κεντρικών 
κλιματιστικών μονάδων νέας τεχνολογίας και τώρα καλύπτει το έδαφος έναντι 
του ανταγωνισμού, καθώς καθιερώνεται το προϊόν και αναδεικνύεται η υπεροχή 
του έναντι των αντίστοιχων του ανταγωνισμού. 
 
 
ΔΙΚΤΥΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Δίκτυο Πωλήσεων 
 
Για την προώθηση των πωλήσεών της, η εταιρία διαθέτει τρία οργανωμένα 
καταστήματα στην Αθήνα, τον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και ένα 
ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων και πωλητών, οι οποίοι καλύπτουν όλη τη χώρα.  
Ο αριθμός των πελατών της Βιοσώλ υπερβαίνει τους 2.500. 
 
Στο εξωτερικό η εταιρία διαθέτει σημαντικά σημεία στήριξης, με 
αντιπροσώπους στην Κύπρο, την Ελβετία, την Ρουμανία, καθώς επίσης και 
στις χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και κυρίως στον Λίβανο. 
 
 
Προώθηση και Πελατεία 
 
Η οργάνωση του τμήματος πωλήσεων αντανακλά τα εξής στοιχεία 
πολυπλοκότητας των προϊόντων : 
 
 
 

• Θέρμανση - Κλιματισμός 
 
Το κύριο δίκτυο διάθεσης της εταιρίας αφορά σε αυτά τα προϊόντα.  Οι 
πωλήσεις γίνονται κυρίως με 3 τρόπους : 
 
i)  Κατευθείαν σε ιδιώτες, 
ii)  σε κατασκευαστές 
3)  στο δίκτυο των συνεργαζόμενων καταστημάτων. 
 
Η οργάνωση, κατ’ επέκταση, του τμήματος των πωλήσεων αντανακλά αυτή την 
πολυπλοκότητα. 
 
Η πολιτική αυτή των αντιπροσώπων αποτελεί ένα λογικό τρόπο προώθησης 
τεχνικών πωλήσεων και επιτρέπει στην εταιρία την υποστήριξη και των πιο 



αδύνατων προϊόντων της, στα πλαίσια μίας ευρύτερης συνεργασίας.  Είναι 
προφανές ότι μία εταιρία μικρή με τόσο ευρύ φάσμα προϊόντων δεν μπορεί 
παρά να αντιμετωπίζει δυσοικονομίες κλίμακας σε κάποια παραγόμενα 
προϊόντα.  Η σύνθεση αυτών των προϊόντων σε μία ενιαία γραμμή, σε 
συνδυασμό και με συμπληρωματικά εμπορεύματα, δημιουργεί ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που επιτρέπει την αντιμετώπιση των εισαγωγέων 
και των ειδικευμένων κατασκευαστών.  Ο τρόπος αυτός προώθησης του 
προϊόντος ταιριάζει με την «upscale» γενική εικόνα των προϊόντων. 
 

• Νεροχύτες 
 
Οι πελάτες είναι εμπορικά καταστήματα ειδών υγιεινής ή επίπλων κουζίνας και 
δευτερευόντως κατασκευαστές.  Υπάρχει και ένα ειδικό προϊόν 
«πολυκουζινάκια»,  που πωλείται σε βιομηχανίες κατασκευαστές που 
κατασκευάζουν έπιπλα για πολυκουζινάκια.  Σημαντικό ποσοστό της 
παραγωγής νεροχυτών σήμερα εξάγεται. 
 

• Σκαλωσιά 
Οι πελάτες είναι μέσου μεγέθους κατασκευαστές και κατασκευαστικές εταιρίες.  
Επίσης, σημαντικός πελάτης είναι το Δημόσιο (ΔΕΗ, Αρχαιολογία κλπ).  
Σήμερα η προώθηση των προϊόντων Σκαλωσιάς πραγματοποιείται από την 
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. 
 
Η εταιρία έχει 2.500 πελάτες περίπου.  Η εταιρία δεν εξαρτάται σημαντικά από 
κανένα εκ των μόνιμων πελατών της, καθώς κανένας δεν παρουσιάζει τζίρο 
άνω του 10% του συνόλου, ώστε η απώλεια του να είναι δυσαναπλήρωτη για 
την εταιρία.  Μεταξύ των πελατών συμπεριλαμβάνονται και σημαντικοί 
κατασκευαστές που μπορεί σε μελλοντική χρονική περίοδο να συμμετέχουν 
σημαντικά στις πωλήσεις της εταιρίας, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη σημαντικά 
έργα. 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Οι στρατηγικές συνεργασίες της Βιοσώλ με μεγάλες εταιρίες από όλο τον 
κόσμο της δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκεται συνεχώς στο επίκετνρο των 
εξελίξεων, βελτιώνοντας και ανανεώνοντας συνεχώς τα προϊόντα της. 
 
Στους τομείς που δραστηριοποιείται η Βιοσώλ έχει αναπτύξει τις ακόλουθες 
συνεργασίες, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 

 
 
4.2. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 



ΘΕΡΜΑΝΣΗ   
 RUNTAL-ZEHNDER (Ελβετία) (1) Διακοσμητικά Σώματα 

 DIATHERM (Γερμανία) (2) Σώματα Panels 

 SCHALCH (Ελβετία) (3) Ειδικές ρομποτικές μηχανές 

 OERTLI THERMIC (Γαλλία) (4) Καυστήρες & χυτοσίδηροι λέβητες 

 OERTLI INDUFLAME (Ελβετία) (5) Βιομηχανικοί Καυστήρες 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ   

 CBI (Ιταλία)  (6) Ανεμιστήρες 

   

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ   

 SGB (Αγγλία)  (7) Σκαλωσιές 
   

 

 

(1) συμφωνία άδειας κατασκευής προϊόντος, αορίστου χρόνου, 

ανανεούμενη ανά τριετία. 

(2) τεχνική συμφωνία συνεργασίας, αορίστου χρόνου 

(3) τεχνική συμφωνία συνεργασίας, αορίστου χρόνου 

(4) συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα, αορίστου χρόνου 

(5) συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα, αορίστου χρόνου 

(6) εμπορική συνεργασία, αορίστου χρόνου 

(7) εμπορική συνεργασία, αορίστου χρόνου 

 

Όλες οι ανωτέρω συνεργασίες λειτουργούν παγίως και δεν προβλέπεται να 
δημιουργηθεί σημαντική αλλαγή που να επηρεάζει την τύχη της εταιρίας. 
 
Η Βιοσώλ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τις εταιρίες Oertli και Zehnder. 
 
 
Η Zehnder είναι πολυεθνική εταιρία με έδρα την Ελβετία και κυριαρχεί στον 
τομέα των ειδικών και διακοσμητικών σωμάτων καλοριφέρ στην Ευρώπη.  
Κύριες αγορές της είναι η Γερμανία, η Ελβετία και η Γαλλία.  Η παρουσία της 
στις άλλες μικρότερες Ευρωπαϊκές αγορές εξασφαλίζεται με ένα δίκτυο 
εταιριών που κατασκευάζουν προϊόντα με ειδικές άδειες ή με μικρότερες 
θυγατρικές εταιρίες.  Η Βιοσώλ κατασκευάζει το καλοριφέρ Runtal της 
Zehnder, με βάση ειδική συμφωνία (licence agreement) και επίσης είναι και 
αντιπρόσωπος για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της Zehnder.  Η σχέση της 
Βιοσώλ με την Zehnder διαρκεί ήδη πάνω από 30 έτη. 
 
Η συνεργασία έχει επεκταθεί, αφενός, στην κατασκευή σωμάτων καλοριφέρ 
τύπου Runtal, που πωλούνται στην Ισπανική αγορά, μέσω της θυγατρικής 
εταιρίας της Zehnder στην Ισπανία και, αφετέρου, στην εισαγωγή και εμπορία - 
με την μορφή αποκλειστικού αντιπροσώπου διανομέως - των σωμάτων 
καλοριφέρ λουτρού τύπου radia. 
 



Η Oertli είναι εταιρία με βάση τη Γαλλία και την Ελβετία και κατασκευάζει 
καυστήρες, ενώ η Βιοσώλ είναι, από δεκαετιών, ο αντιπρόσωπός της στην 
Ελλάδα.  Πρόσφατα η Βιοσώλ αντιπροσωπεύει και του λέβητες  Oertli.  Η 
εταιρία είναι συνδεδεμένη με τον Γαλλικό όμιλο De Diedtrich Thermique. 
 
Η Βιοσώλ διατηρούσε επί σειρά ετών σύμβαση με την εταιρία Runtal - και στη 
συνέχεια με την καθολική της διάδοχο Zehnder - για την παραγωγή των 
λειτουργικών σωμάτων τύπου Runtal εφαρμόζοντας τις τεχνικές μεθόδους της 
Ελβετικής εταιρίας.  Οι σχέσεις αυτές κωδικοποιήθηκαν για τελευταία φορά με 
το από 1.3.1997 συμφωνητικό (CONTRAT DE LICENCE ET DE FRANHISING) 
το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  Την 1.1.1997 προσετέθη τροποποίηση (Avenant 
3) του άρθρου 22 που καθόριζε την περιοχή για την οποία διατηρούσε η 
Βιοσώλ δικαιώματα διάθεσης των προϊόντων και από τότε προσετέθη το 
δικαίωμα εξαγωγής των σωμάτων Runtal παραγωγής Βιοσώλ στην Ισπανία 
προς την εταιρία Zehnder Radiatores.  Οι πωλήσεις της Βιοσώλ προς την 
Zehnder Radiatores κατά το 1998 ήταν 59 εκ. δρχ. 
 
Από τριακονταετίας και πλέον η Βιοσώλ διαθέτει στην Ελληνική αγορά 
αποκλειστικά τα προϊόντα (καυστήρες, λέβητες, ανταλλακτικά) του οίκου 
OERTLI Ελβετίας.  Η σχέση αυτή συνεχίζεται αρμονικά και βασίζεται στη 
μακρόχρονη συνεργασία και αλληλοεκτίμηση.  Οι αγορές της Βιοσώλ από την 
OERTLI εξελίσσονται όπως στον ακόλουθο πίνακα : 
 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  OERTLI THERMIQUE 

ΝΟΜΙΣΜΑ 1998 1999 2000 
ΔΡΧ. 154.051.388 170.407.363 188.363.157 
FRF. 3.086.220 3.386.755 3.624.495 
    

 

 

• Εμπορικά Σήματα 

Η Βιοσώλ χρησιμοποιεί τα εξής σήματα : 

 

• Runtal για τα θερμαντικά σώματα τύπου Runtal 

• Europanel για τα θερμαντικά σώματα Panel 

• Elinox για τους νεροχύτες και τους λέβητες 

• Neovent για προϊόντα κλιματισμού 
 

 

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία της, η Βιοσώλ διαθέτει : 



 
1.  Ένα οικόπεδο 64.000 τ.μ. στο Βόλο (Διμηνιό Μαγνησίας), με δύο κτίρια 

εργοστασίου, όπου ασκείται το κύριο μέρος της παραγωγικής 
δραστηριότητας της εταιρίας και τα οποία καλύπτουν : 

α/. Το κτίριο Α’ 9.600 τ.μ. εργοστασίου και 950 τ.μ. γραφείων και εκθέσεων 
β/. Το κτίριο Β’ 5.250 τ.μ. εργοστασίου .  Το κτίριο Β’ έχει επεκταθεί πρόσφατα  

και το τελευταίο τμήμα του, έκτασης 1.20 τ.μ. περίπου, κατασκευάσθηκε το 
1998, ενώ μία αίθουσα 1.350 τ.μ. ολοκληρώθηκε το 1996. 

 
Το ανωτέρω ακίνητο, επειδή ευρίσκεται μέσα στην οργανωμένη 

βιομηχανική Περιοχή της ΕΤΒΑ στο Βόλο, έχει πολύ καλή υποδομή και 
σημαντικά πλεονεκτήματα από φορολογικά, επενδυτικά και πολεοδομικά 
κίνητρα.  Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας τους αλλά και 
επιτρέπουν στην εταιρία να αναπτυχθεί μελλοντικά με άνεση. 

 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Ακίνητα Οικόπεδο  
(τ.μ.) 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
(τ.μ.) 

  Εργοστάσια Γραφεία-Εκθέσεις 

ΒΟΛΟΣ 64.000 Α’ :  9.600 Α’ :  950 
  Β’ :  5.250  

ΣΥΝΟΛΟ 64.000             14.850                 950 

 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΒΑΡΗ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 
Η αναπόσβεστη Λογιστική αξία των ανωτέρω ακινήτων ανέρχεται σήμερα σε 
δρχ.1.000 εκατομμύρια. 
 
Η εταιρία έχει σημαντικές δυνατότητες επέκτασης στο ακίνητό της στο Βόλο, το 
οποίο βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους 
δόμησης. 
 
 
 
4.1.4.  Σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω πληροφορίες του Κεφαλαίου 4, δεν έχουν 
μεταβληθεί μέχρι σήμερα συνεπεία σημαντικών τινών γεγονότων. 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είναι ασφαλισμένα όπως 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ 

  ΒΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΚΤΙΡΙΟ 

Α 

ΚΤΙΡΙΟ 

Β 

ΚΤΙΡΙΟ 

Α 

ΚΤΙΡΙΟ 

Β 

ΚΤΙΡΙΟ 

Α 

ΚΤΙΡΙΟ 

Β 

ΝΑΞΟΥ 

9 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΟΡΙΖΩΝ 850 250 100 305 45 60 65  25 

ΕΤΕ 320   150    170  

ΦΟΙΝΙΞ 145 100     45   



          

          

ΣΥΝΟΛΑ 1.315 350 100 455 45 60 110 170 25 

  450 500 170 170 25 

          

Τα αποθέματα ασφαλίζονται για κλοπή & πυρκαγιά 
Η αποθήκη Νάξου διαθέτει σύστημα συναγερμού. Έχει ενοικιασθεί(Δεν είναι ιδιόκτητη) 
 

Οριζων  ασφάλιστρα 
Οικοδομή (πυρός) 0,485 % 
Μηχανήματα (πυρός) 1,067% 
Εμπορεύματα (πυρός) 1,067 + (κλοπής) 0,50 = 1,56% 

 

4.3. Την τελευταία 3ετία η εταιρία δεν πραγματοποίησε σημαντικές δαπάνες 
για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων 

 
4.4 Δεν υπάρχουν ούτε προβλέπονται να εκδοθούν αποφάσεις διαιτησίας ή 

δικαστικών διαφορών οι οποίες δυνατόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στην Οικονομική Κατάσταση της εταιρίας. 

 
4.5 Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ούτε προβλέπονται να πραγματοποιηθούν 

διακοπή δραστηριοτήτων ή άλλα γεγονότα που να επιφέρουν σημαντικές 
συνέπειες στην Οικονομική Κατάσταση της εταιρίας. 

 

4.6 Το Μέσο Απασχολούμενο Προσωπικό τα τελευταία 3 χρόνια εξελίχθη ως 
εξής : 

 
 
 
 
 

Απασχόληση 1998 1999 2000 

Παραγωγή 125 101 94 

Γραφεία Υπαλλήλων 39 33 32 

Ανώτερο υπαλληλικό προσωπικό 9 9 9 

ΣΥΝΟΛΟ 173 143 135 

 
 

4.7. Τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρία πραγματοποίησε τις κατωτέρω 
Επενδύσεις Παγίων : 

 
 
Ετος 1998 
α. Ολοκλήρωση δεύτερης επέκτασης βιομηχανοστασίου, ύψους δρχ. 98 

εκατομμυρίων.  Η επέκταση εκρίθη απαραίτητη προκειμένου να μεταφερθεί 
από το Α’ εργοστάσιο η γραμμή παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων.  Η 
γραμμή λειτουργούσε στο Α’ εργοστάσιο μαζί με την παράλληλη των 
υπολοίπων προϊόντων μας, με συνέπεια την μειωμένη παραγωγικότητα της 
παραγωγή. 



β. Πονταριστική μηχανή συγκόλησης λαμακιων γραμμή παραγωγής Panels, 
ύψους δρχ. 260 εκατομμυρίων. 

γ.  Ιδιοσυσκευές παραγωγής κλιματισμού  δρχ. 30 εκατομμυρίων 
 
Η πονταριστική μηχανή Panels εκρίθη απαραίτητη διότι στο σημείο αυτό 
υστερούσαμε του ανταγωνισμού των προϊόντων τα οποία εισάγοντο από το 
εξωτερικό.  Ταυτόχρονα επήλθε και μείωση του κόστους παραγωγής των 
θερμαντικών σωμάτων.  Η επένδυση έγινε με αυτοχρηματοδότηση. 
 
 
Ετος 1999 
Το έτος αυτό πραγματοποιήθηκε η επένδυση της επέκτασης του Βαφείου 
Θερμαντικών σωμάτων Panels, ύψους δρχ. 130 εκατομμυρίων. 
Στο υπάρχον συγκρότημα του Βαφείου προσετέθησαν οι εξής μονάδες : 
 Μονάδα Απολίπανσης  27 εκ. δρχ. 
 Μονάδα Φωσφάτωσης  18 εκ. δρχ. 
 Μονάδα Προήγησης-Πλύσης 17 εκ. δρχ. 
 Μονάδα Ασταρώματος  22 εκ. δρχ. 
 Δεξαμενές Ασταριού   16 εκ. δρχ. 
 Φούρνος Βαφής   30 εκ. δρχ. 
 
Επίσης στις εγκαταστάσεις της παραγωγής Panels προσετέθησαν η επέκταση 
της Μηχανής συγκολλήσεως μουφών, ύψους δρχ. 35 εκατομμυρίων και το 
Αυτόματο Δοκιμαστήριο Panels, ύψους δρχ. 18 εκατομμυρίων. 
Και οι επενδύσεις του έτους αυτού πραγματοποιήθηκαν με 
αυτοχρηματοδότηση. 
 
 
 
 
 
 
Έτος 2000 

Το έτος 2000 δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις παγίων.   
 

Το τρέχον έτος προβλέπονται επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων 
δρχ. και αφορούν κυρίως την προμήθεια μιας νέας μηχανής συναρμολογήσεως 
σωμάτων Panels η οποία θα υλοποιηθεί εντός του Α’ εξαμήνου του τρέχοντος 
έτους.  Η επένδυση αυτή θα βελτιώσει ποιοτικά το παραγόμενο σώμα.  Θα 
αυξήσει τις δυνατότητες της υπάρχουσας γραμμής, τόσο σε ποσότητα όσο και 
σε νέους τύπους και τέλος θα δώσει την δυνατότητα, εφ’ όσον κριθεί οικονομικά 
εφικτό, να κατασκευάζουμε σώματα με βάσεις υδροφόρα στοιχεία και άλλων 
κατασκευαστών. 
Επίσης θα πραγματοποιηθούν και άλλες μικρότερης σημασίας επενδύσεις με 
αποκλειστικό σκοπό την αυτοματοποίηση της παραγωγής και την αύξηση της 
παραγωγικότητας. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2. 
Η εταιρία παρουσίασε τα τελευταία 3 έτη ζημίες από συνήθεις δραστηριότητες 
μετά από φόρους και συνεπώς δεν παρουσιάζονται δείκτες θετικών 
αποτελεσμάτων ανά μετοχή 
 
5.1.3. 
Λόγω ανυπαρξίας κερδών δεν διανέμονται μερίσματα.  Καταβάλλονται μόνον 
στους Προνομιούχους Μετόχους, βάσει διατάξεως του Καταστατικού, μέρισμα 
υπό μορφή τόκου, το οποίο ανέρχεται σε 6% επί της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής και το οποίο ανέρχεται σε δρχ. 10 μικτό ανά μετοχή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4. ΤΑΜΙΑΚΕΣ  ΡΟΕΣ 
 
 

  Κατάσταση Ταμιακών Ροών, ΒΙΟΣΩΛ   

   χρήσεως: από  1/1/2000 μέχρι  31/12/2000   

      Ποσά σε χιλιάδες δρχ. 

   Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ Χρήση Προηγ.Χρήση 

  Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες   

Α 100 Ταμιακές εισροές   

 101 Πωλήσεις 2.175.853 2.414.043 

 102 Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 22.177 36.512 

 103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.701 10.356 

 104 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 5.031 747 

 105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ) 6.012 10.002 

 106 Εσοδα χρεογράφων 68.858 4.059 

 107 Πώληση χρεογράφων   

 108 Μείωση απαιτήσεων   

  Αφαιρούνται:   

 109 Αγορά χρεογράφων 71  

 110 Αύξηση απαιτήσεων 54.429 9.778 

  Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100) 2.228.132 2.465.941 

Α 200 Ταμιακές εκροές   



 201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις) 1.626.998 1.783.424 

 202 Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως 265.407 233.930 

 203 Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως   

 204 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 386.162 335.170 

 205 Εξοδα υποαπασχολήσεως / αδρανείας   

 206 Άλλα έξοδα 139.575 36.866 

 207 Αύξηση αποθεμάτων 127.062 3.987 

 208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού   

 209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 1.573  

 210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 1.222.573  

  Αφαιρούνται:   

 211 Μείωση αποθεμάτων   

 212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 11.499 1.944 

 213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού  8.232 

 214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)  525.505 

  Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200) 3.757.851 1.857.696 

Α 300 Ταμιακές Εκροές φόρων   

 301 Φόροι εισοδήματος   

 302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 14.235 2.205 

 303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου   

 304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη  7.355 

  Αφαιρείται :   

 305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη 700  

  Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300) 13.535 9.560 

  Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες   

  (Α100 - Α200 - Α300) - Α -1.543.254 598.685 

     

     

 
 
 

      Ποσά σε χιλιάδες δρχ. 

   Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ Χρήση Προηγ.Χρήση 

  Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Β 100 Ταμιακές εισροές   

 101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων   

 102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων 100 1.412 

 103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων και αποσβέσεις 
αυτών 

487.535  

 104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων   

 105 Εσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 924 210 

 106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμοι κλπ απαιτήσεων)   

  Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Β100) 488.559 1.622 

Β 200 Ταμιακές εκροές   

 201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων 1.200 4.634 

 202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων 12.072 211.396 

 203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων  87.750 

 204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 534 378 

 205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 10.985 50.598 

  Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Β200) 24.791 354.756 

  Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες   

  (Β100 - Β200) - Β 463.768 -353.134 



Γ  Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

 100 Ταμιακές εισροές   

 101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο  2.979.452 

 102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων   

 103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   

 104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) 196.998  

  Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100) 196.998 2.979.452 

Γ 200 Ταμιακές εκροές   

 201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου   

 202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων   

 203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  223.567 

 204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)  1.111.607 

 205 Τόκοι πληρωθέντες και Συν/κες διαφορές βραχ. δανεισμού 81.858 285.910 

 206 Μερίσματα Πληρωθέντα 3.812 234 

 207 Διανομή κερδών στο προσωπικό   

 208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως   

  Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200) 85.670 1.621.318 

  Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

  (Γ100-Γ200) = Γ 111.328 1.358.134 

     

  ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ) -968.158 1.603.685 

     

  ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.655.154 51.469 

     

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 686.996 1.655.154 

     

 
 
 
 
 

  Κατάσταση Ταμιακών Ροών του Ομίλου   

   χρήσεως: από  1/1/2000 μέχρι  31/12/2000   

      Ποσά σε χιλιάδες δρχ. 

   Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ Χρήση Προηγ.Χρήση 

  Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες   

Α 100 Ταμιακές εισροές   

 101 Πωλήσεις 2.395.108  

 102 Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 21.697  

 103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.701  

 104 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 5.031  

 105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ) 6.232  

 106 Εσοδα χρεογράφων 68.858  

 107 Πώληση χρεογράφων   

 108 Μείωση απαιτήσεων   

  Αφαιρούνται:   

 109 Αγορά χρεογράφων 161  

 110 Αύξηση απαιτήσεων 1.441.646  

  Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100) 1.059.820  

Α 200 Ταμιακές εκροές   

 201 Κόστος πωληθέντων (μείον απασβέσεις και προβλέψεις) 1.764.710  

 202 Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως 278.254  



 203 Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως   

 204 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 393.275  

 205 Εξοδα υποαπασχολήσεως / αδρανείας   

 206 Άλλα έξοδα 139.575  

 207 Αύξηση αποθεμάτων 1.253.107  

 208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 28.743  

 209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού   

 210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)   

  Αφαιρούνται:   

 211 Μείωση αποθεμάτων   

 212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού   

 213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 18.028  

 214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 862.044  

  Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200) 2.977.592  

Α 300 Ταμιακές Εκροές φόρων   

 301 Φόροι εισοδήματος 19.121  

 302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 14.235  

 303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου   

 304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη   

  Αφαιρείται :   

 305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη 110.438  

  Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300) -77.082  

  Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες   

  (Α100 - Α200 - Α300) - Α -1.840.690  

     

     

 
 
 

      Ποσά σε χιλιάδες δρχ. 

   Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ Χρήση Προηγ.Χρήση 

  Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Β 100 Ταμιακές εισροές   

 101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων   

 102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων 100  

 103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων και αποσβέσεις 
αυτών 

384.177  

 104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων   

 105 Εσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινηοποιήσεων 924  

 106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμοι κλπ απαιτήσεων)   

  Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Β100) 385.201  

Β 200 Ταμιακές εκροές   

 201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων 393.397  

 202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων 2.171.974  

 203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων   

 204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 10.600  

 205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 1.613.817  

  Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Β200) 4.189.788  

  Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες   

  (Β100 - Β200) - Β -3.804.587  

Γ  Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

 100 Ταμιακές εισροές   



 101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο 6.176.192  

 102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων   

 103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   

 104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) 246.418  

  Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100) 6.422.610  

Γ 200 Ταμιακές εκροές   

 201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου   

 202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων   

 203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   

 204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)   

 205 Τόκοι πληρωθέντες  64.388  

 206 Μερίσματα Πληρωθέντα 1.605  

 207 Διανομή κερδών στο προσωπικό   

 208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως   

  Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200) 65.993  

  Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

  (Γ100-Γ200) = Γ 6.356.617  

     

  ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ) 711.340  

     

  ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   

     

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 711.340  

     

     

 
 
 
 
 
 
5.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. 

στην   οποία συμμετέχει με ποσοστά άνω του 10% : 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Η εκμετάλλευση ικριωμάτων, μεταλλοτύπων, δομικών 
εργαλείων και οικονομικών υλικών. 
 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 43.875 Μετοχές Χ 1.000 δρχ.=43.875.000 
 

ΚΑΛΥΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 135.000 Ανώνυμες Μετοχές Χ 1.000 δρχ.= 135.000.000 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: 0 (Α’ Διαχειριστική Χρήση) 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΩΝ : 

29,2 εκ. 
 

ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΜΑΣ: 

43.875.000 



ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ: 

0 

ΠΟΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Δεν εισπράχθησαν 

ΥΨΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ 

20.886 χιλ. 

  
  

 
   
 

5.4.  ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ : 

Ο ενοποιημένος Ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού και 

Αποτελεσμάτων Χρήσης της μητρικής εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. και της 

θυγατρικής ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,  
ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 
 
5.11.1 Διοίκηση της Εταιρίας 
 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται από  7 μέλη και 
εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια.  Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση του 1996, η δε θητεία του λήγει την ημέρα της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2001 (ΦΕΚ 5058/16.7.96). 
 

• Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοσώλ είναι η ακόλουθη : 
 

(1)  Νικόλαος Δ. Σβορώνος (Μηχανικός) 
       κάτοικος Αθηνών, οδός Αλωπεκής 5 

Πρόεδρος Δ.Σ. &  Δ/νων Σύμβουλος 

(2) Διονύσιος Ν. Σβορώνος (Ιδιωτικός Υπάλληλος) 
κάτοικος Αθηνών, Ζαμάνου 65, Γλυφάδα 

Αντιπρόεδρος & Συμπράττων Σύμβουλος 

(3) Αντώνιος Π. Σβορώνος (Ιδιωτικός Υπάλληλος) 
κάτοικος Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 61, Γλυφάδα 

Συμπράττων Σύμβουλος 

(4) Κωνσταντίνος Σ. Γώγος (Μηχανολόγος-
Ηλεκτρολόγος) κάτοικος Βόλου, Αθ. Διάκου 30 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 

(5) Σπυρίδων Χ. Ιωάννου (Ιδιωτικός Υπάλληλος) 
κάτοικος Αθηνών, Δημ.Πολιορκητού 9, Θρακομακεδόνες 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 

(6) Δημήτριος Α. Κατσίβελας (Ιδιωτικός Υπάλληλος) 
κάτοικος Αθηνών, οδός Αγησιλάου 12, Ηλιούπολη 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 



(7) Δημήτριος Α. Κατσιαφλάνης (Ιδιωτικός Υπάλληλος) 
κάτοικος Αθηνών, Αγ. Βαρβάρας 92, Δάφνη 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 
• Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Βιοσώλ είναι ακόλουθα : 
 

(1) Νικόλαος Σβορώνος 
 Μηχανολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος 
 
(2) Διονύσιος Σβορώνος 
 Οικονομολόγος, Διευθυντής Προμηθειών και  

Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας 
 

(3) Αντώνιος Σβορώνος 
 Οικονομολόγος, Οικονομικός Προγραμματισμός, Τμήμα Μετοχών, 

 Χρηματιστήριο, Θυγατρικές Εταιρίες 
 
(4) Σπύρος Ιωάννου 
 Οικονομολόγος, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
 

(5) Κωνσταντίνος Γώγος 
 Μηχανολόγος, Τεχνικός Διευθυντής 
 

(6) Δημήτριος Κατσίβελας 
 Μηχανολόγος, Εμπορικός Διευθυντής 
 
(7) Παναγιώτα Κόλλια 
 Οικονομολόγος, Προϊσταμένη Λογιστηρίου και Γραφείου Προσωπικού 
 
 
Η Διοίκηση της εταιρίας ασκείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της εταιρίας, κ. Νικόλαο Σβορώνο, συνεπικουρούμενο από τους 
Συμπράττοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, οι οποίοι κατέχουν 
διευθυντικές θέσεις στην εταιρία, σε συνεργασία και εξωτερικούς συμβούλους. 
 
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρίας είναι ο Νικόλαος Δ. Σβορώνος, κάτοικος 
Αθηνών, οδός Αλωπεκής 5, κάτοχος του υπ’ αριθμό Α-039845 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας. 
 
Οι συμβατικές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 
2000 ανήλθαν στο ποσό των δρχ. 2.280.  Τα περισσότερα Μέλη του Δ.Σ., 
διατηρούν με την εταιρία και σχέση εξηρτημένης εργασίας, αφού προσφέρουν, 
εκτός των υπηρεσιών τους ως Μέλη του Δ.Σ., και άλλες υπηρεσίες προς την 
εταιρία.  Οι αμοιβές των ανωτέρω στελεχών που έχουν προεγκριθεί από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ήταν 93 εκατ. δρχ. για το έτος 2000. 
Πέραν των ανωτέρω αμοιβών δεν υπάρχουν άλλες αμοιβές ή ωφελήματα στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία της θέσεως των στο Δ.Σ. 
 
Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας δεν έχουν 
καταδικαστεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά ζητήματα ή είναι 
αναμεμειγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, 
εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης : 
 



• επιχειρηματικής δραστηριότητας 

• χρηματιστηριακών συναλλαγών 

• επαγγέλματος συμβούλου επενδύσεων 

• διευθυντικού στελέχους τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών 

• αναδόχου έκδοσης 

• στελέχους χρηματιστηριακών εταιριών 
 
Μεταξύ των Μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντικών Στελεχών υπάρχουν οι εξής 
συγγενικές σχέσεις : 
 

• ο κ. Αντώνιος Σβορώνος είναι ανηψιός του Νικολάου Σβορώνου, Προέδρου 
Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 

• ο κ. Διονύσιος Σβορώνος είναι υιός του Νικολάου Σβορώνου, Προέδρου Δ.Σ. 
& Διευθύνοντος Συμβούλου 

 
 
5.11.2  Συμμετοχή των Κυρίων Μετόχων και Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας στο 
Δ.Σ. Αλλων Εταιριών 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις συμμετοχές των κυρίων μετόχων 
ή/και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοσώλ στο Διοικητικό 
Συμβούλιο άλλων συγγενικών εταιριών. 
 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΜΕΤΟΧΟΣ Εταιρία Θέση 

Αντώνιος Σβορώνος Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία 
Ηφαιστος 
Ενωσις 
ΔΑΣΚΟ 

Αντιπρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 

Διονύσιος Σβορώνος Ηφαιστος 
Ενωσις 
ΔΑΣΚΟ 
ΕΤΒΑ 

Αντιπρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 

Πρόεδρος 
Μέλος Δ.Σ. 

Σπύρος Ιωάννου Ηφαιστος Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Δημήτρης Κατσίβελας Ηφαιστος Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Γώγος Κων/νος Ηφαιστος Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 
5.12. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Σκοπός της οργανωτικής δομής της επιχείρησης είναι ο αρμονικός 
συνδυασμός των στόχων της, οι οποίοι ε΄ναι : ευελιξία παραγωγής, 
παραγωγικότητα, ποιότητα παραγομένων προϊόντων, υψηλή αποδοτικότητα 
ανταγωνιστικότητα και ικανοποίηση πελατών. 
 
Το Οργανόγραμμα της Εταιρίας, όπως αυτή λειτουργεί στην παρούσα φάση, 
παρατίθεται στη συνέχεια. 
 



6.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα συμφέροντα των διευθυνόντων την εταιρία, 
πέραν της μετοχικής σχέσεως και της υπαλληλικής εξάρτησης κατά 
περίπτωση. 

6.3. Τα μέλη του Διοικητικού Οργάνου, των Οργάνων Διευθύνσεως και 
Εποπτείας στην Βιοσώλ, κατέχουν τον κάτωθι αριθμό Μετοχών την 
28/3/2001 κατά κατηγορία : 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση Αριθμός Κατεχομένων Μετοχών 
 

  Κοινές Προνομιούχες ΣΥΝΟΛΟ 
Νικόλαος Δ. Σβορώνος Πρόεδρος 144.600 - 144.600 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος Αντιπρόεδρος 698.129 159.409 857.538 
Αντώνιος Π. Σβορώνος Συμπράττων Σύμβουλος 552.943 321.598 874.541 

Σπύρος Χ. Ιωάννου Εντεταλμένος Σύμβουλος 24.000  24.000 
Κων/νος Σ. Γώγος Εντεταλμένος Σύμβουλος 3.000  3.000 

Δημήτριος Α. 
Κατσίβελας 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 2.000  2.000 

     

 
6.2.2. Δεν υπάρχουν δικαιώματα των μελών των Διοικητικών Οργάνων, των 

Οργάνων Διευθύνσεως ή Εποπτείας σε συναλλαγές που δεν είναι συνήθεις 
λόγω του χαρακτήρος ή των όρων τους (όπως ενδεικτικές αγορές πέραν της 
κανονικής δραστηριότητας, απόκτηση ή επικύρωση στοιχείων του Παγίου 
Ενεργητικού) κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως και της τρέχουσας 
χρησεως.    

     
 
Τέτοιες ασυνήθεις συναλλαγές δεν πραγματοποιήθησαν ούτε στο παρελθόν 
 
6.2.3. Δεν υπάρχουν δάνεια προς τα μέλη των Οργάνων Διοικήσεως, Δ/νσεως 

ή Εποπτείας, ούτε έχουν δοθεί εγγυήσεις υπέρ αυτών. 
 
6.3. Δεν υπάρχει προς το παρόν, και λόγο της έλλειψης κερδών, σχέδιο 

συμμετοχής του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
 

Στην αρχή του Παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου παρουσιάζεται η 
Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.  Στην 
Έκθεση παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για τις συνθήκες που 
επεκράτησαν την προηγουμένη χρήση και για την πορεία της εταιρίας το έτος 
2000 και για τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση. 
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι προβλέπεται, για την επένδυση που θα 
πραγματοποιήσουμε το τρέχουν έτος, μία αύξηση της παραγωγικότητας 
ιδιαίτερα στην  γραμμή των Panels. 
Όσον αφορά τις τελευταίες τάσεις στην εξέλιξη, τόσο του κόστους όσο και των 
τιμών πωλήσεων προβλέπεται σταθεροποίηση των τιμών γεγονός που 
ενισχύεται τόσο από την εσωτερική οικονομική συγκυρία όσο και τις διεθνείς 
εξελίξεις και κυρίως από την σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου. 
 
 


