
 

 
 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ETAΙΡΙΑΣ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ‘ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ’ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 24.09.2007 
 

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΩΣ € 8.343.794,40 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 27.812.648 ΝΕΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝ, ΑΥΛΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,30 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ 
ΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΥΟ ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΚΟΙΝΕΣ Η ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΣ 
ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13α ΠΑΡ.1 ΤΟΥ  Κ.Ν.2190/20. 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΡΙΑ (3) ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, Β) ΤΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ Γ) ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ 
ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 
 
 

  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ  
 

  ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ  ΑΧΕΠΕΥ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η  27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σηµειώνεται ότι το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αποτελείται  

 
από τρία (3) χωριστά έγγραφα: 

 
 
 
 

1. Το Περιληπτικό Σηµείωµα (σελ.  6-15) 

2. Το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου (σελ.  16-38) 

3. Το Έγγραφο Αναφοράς (σελ.  39-132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
 
1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.......................................................................................... 6 

1.1 Επιχειρηµατική δραστηριότητα.................................................................................................. 6 

1.2 ∆ιοίκηση της Εταιρίας ................................................................................................................ 7 

1.3 Μετοχική Σύνθεση ..................................................................................................................... 8 

1.4 Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων ........................................... 9 
1.4.1 Γενικά Στοιχεία – Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ............................................ 9 
1.4.2 Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Προορισµός των νέων κεφαλαίων............... 12 

1.5 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ....................................................................... 13 

1.6 Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες κινδύνου................................................................. 14 
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές....................................................................................... 14 
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα της Εταιρίας............................ 14 
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο ∆ραστηριοτήτων της Εταιρίας ....................................... 15 

2. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ............................................................................ 17 

2.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα ............................................................................................................... 17 

2.2 ∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες ..................................................................................... 18 

2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές ...................................................................................................... 19 

2.4 Φορολογικός Έλεγχος ............................................................................................................. 22 

2.5 Πληροφορίες µέσω Παραποµπής ........................................................................................... 22 

2.6 Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Κοινού........................................................................................... 22 

2.7 Παράγοντες Κινδύνου.............................................................................................................. 23 
2.7.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας ................................................... 23 

2.8 Βασικές Πληροφορίες .............................................................................................................. 24 

2.9 Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ................................................................................ 24 

2.10 Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ........................................................................ 25 

2.11 Προορισµός Νέων Κεφαλαίων................................................................................................. 27 
2.11.1 Χρονοδιάγραµµα ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων............................................ 27 

2.12 ∆ιαδικασία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης ...................................................................... 28 
2.12.1 Αποκοπή ∆ικαιώµατος................................................................................................... 28 
2.12.2 Άσκηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης ................................................................................ 28 

2.13 Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα ............................................................................................... 29 

2.14 Πληροφορίες για τις Μετοχές της Εταιρείας ............................................................................ 30 
2.14.1 ∆ικαιώµατα Μετόχων ..................................................................................................... 30 
2.14.2 Φορολογία Μερισµάτων................................................................................................. 34 

2.15 Προθέσεις Βασικών Μετόχων.................................................................................................. 35 

2.16 Μείωση ∆ιασποράς (Dilution) .................................................................................................. 36 

2.17 Σύµβουλος Έκδοσης ............................................................................................................... 38 

2.18 ∆απάνες Έκδοσης ................................................................................................................... 38 
3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.............................................................................................. 40 

3.1 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ..................................................................... 40 

3.2 Παράγοντες Κινδύνου.............................................................................................................. 42 
3.2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες της Εταιρίας............ 42 
3.2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία .................. 45 

3.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ....................................................................................... 46 
3.3.1 Σύντοµο Ιστορικό ........................................................................................................... 46 
3.3.2 Γενικές Πληροφορίες...................................................................................................... 46 
3.3.3 ∆ραστηριότητα της Εταιρείας......................................................................................... 48 
3.3.4 Γενικά Στοιχεία Κλάδων Θέρµανσης και Κλιµατισµού ................................................... 48 
3.3.5 Κατηγορίες Προϊόντων και Εµπορευµάτων της Εταιρείας............................................. 49 
3.3.6 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά ∆ραστηριότητα – Προϊόν ........................................... 50 
3.3.7 Παραγωγική ∆ιαδικασία ................................................................................................. 52 
3.3.8 Προµηθευτές – Πρώτες Ύλες ........................................................................................ 54 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 4 

3.3.9 ∆ίκτυο Πωλήσεων.......................................................................................................... 55 
3.3.10 Σηµαντικές Συµβάσεις.................................................................................................... 55 
3.3.11 Άδειες Λειτουργίας ......................................................................................................... 60 
3.3.12 Σήµατα – Ευρεσιτεχνίες ................................................................................................. 60 
3.3.13 Επενδύσεις .................................................................................................................... 61 

3.4 Τάσεις και Προοπτικές της Εταιρίας ........................................................................................ 61 

3.5 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις – Ασφάλειες ........................................................... 62 
3.5.1 Ιδιόκτητα ακίνητα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις................................................................ 62 
3.5.2 Ενοικιαζόµενα ακίνητα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις ....................................................... 63 
3.5.3 Μηχανολογικός εξοπλισµός........................................................................................... 64 
3.5.4 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις ......................................................................................... 64 
3.5.5 Ασφαλιστική Πολιτική..................................................................................................... 65 
3.5.6 Εµπράγµατα βάρη ......................................................................................................... 65 
3.5.7 Εγγυήσεις....................................................................................................................... 65 

3.6 Οργανωτική ∆ιάρθρωση – Συνδεδεµένες Εταιρείες ................................................................ 65 
3.6.1 Συνδεδεµένες Εταιρίες ................................................................................................... 67 

3.7 Απολογιστικές Πληροφορίες ∆ραστηριότητας της Εταιρείας 2004 - 2006 .............................. 69 
3.7.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες  Αποτελεσµάτων .................................................... 69 
3.7.2 Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ισολογισµών........................................................ 74 
3.7.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών της ΒΙΟΣΩΛ A.E. ....................... 87 
3.7.4 Μεταβολές Καθαρής Θέσης........................................................................................... 89 

3.8 Απολογιστικές Πληροφορίες ∆ραστηριότητας της Εκδότριας 30/9/2006 και 30/9/2007 ......... 91 
3.8.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες  Αποτελεσµάτων .................................................... 91 
3.8.2 Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ισολογισµών........................................................ 97 
3.8.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών της ΒΙΟΣΩΛ ΑΕ, ...................... 104 
3.8.4 Μεταβολές της Καθαρής Θέσης................................................................................... 106 
3.8.5 Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος................... 107 
3.8.6 Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων............................................................................. 107 
3.8.7 ∆ήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης..................................................... 107 

3.9 Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεόµενα µέρη ................................................................... 109 
3.9.1 Εταιρίες µε Κοινή ∆ιοίκηση .......................................................................................... 109 
3.9.2 ∆ιεταιρικές  Συναλλαγές ............................................................................................... 109 
3.9.3 Υποχρεώσεις σε Μετόχους και Λοιπά Πρόσωπα........................................................ 111 

3.10 Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρείας .................... 111 

3.11 Μερισµατική πολιτική............................................................................................................. 111 

3.12 ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη.............. 111 
3.12.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο ................................................................................................... 112 
3.12.2 ∆ιευθυντικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα........................................................ 114 
3.12.3 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση................................................................................................ 114 
3.12.4 ∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και 

Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών.............................................................................. 119 
3.12.5 Αµοιβές και Οφέλη ....................................................................................................... 120 
3.12.6 Συµµετοχές των µελών των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων 

και των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εκδότριας στην ∆ιοίκηση ή/και στο 
Κεφάλαιο άλλων Εταιριών ........................................................................................... 122 

3.12.7 Μετοχές της Εκδότριας που κατέχονται από µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών 
και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη .................................. 123 

3.13 Οργανόγραµµα ...................................................................................................................... 125 

3.14 Προσωπικό ............................................................................................................................ 126 

3.15 Μετοχικό Κεφάλαιο ................................................................................................................ 126 
3.15.1 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο ............................................................................ 126 
3.15.2 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου ..................................................................................... 130 

3.16 Μέτοχοι .................................................................................................................................. 130 

3.17 Καταστατικό ........................................................................................................................... 132 
 
 
 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 6 

 

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   
 
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά  τη δηµόσια προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων της 
Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. (στο εξής η «ΒΙΟΣΩΛ» ή «η Εταιρία» ή «η Εκδότρια») και την εισαγωγή 
των νέων µετοχών στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. στην οποία έχει 
υπαχθεί η εταιρία λόγω δυσµενών οικονοµικών αποτελεσµάτων. Το δελτίο έχει συνταχθεί 
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του 
επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Το Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει τη συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, της ∆ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των όρων της παρούσας αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου και της χρήσης των εσόδων, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, και 
των παραγόντων κινδύνου της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 
Το Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί µόνον εισαγωγή του Ενηµερωτικού δελτίου. Κάθε επενδυτής 
θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του 
Ενηµερωτικού δελτίου ως σύνολο.  
 
Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα, 
συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι 
παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα 
υπόλοιπα µέρη του ενηµερωτικού δελτίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες 
που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής 
ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του ενηµερωτικού 
δελτίου,  πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας.   
 

1.1 Επιχειρηµατική δραστηριότητα  
 
Το αντικείµενο εργασιών της εταιρίας εστιάζεται στην κατασκευή και εµπορία προϊόντων και την 
παροχή υπηρεσιών που απευθύνονται στους κλάδους της οικοδοµής και των κατασκευών. 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. Το 2003 η Βιοσώλ υπέγραψε σύµβαση αποκλειστικής διάθεσης και 
κατασκευής Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων µε την εταιρία TRANE που είναι θυγατρικής της 
µεγαλύτερης παγκοσµίως εταιρίας προϊόντων κλιµατισµού. Από το 2005 η Βιοσώλ έχει αρχίσει την 
ανάπτυξη δικτύου συνεργαζοµένων καταστηµάτων ειδών θέρµανσης και κλιµατισµού µε σκοπό 
την ενδυνάµωση της εταιρικής της ταυτότητας. 
 
Σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, η Εταιρία κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες δραστηριότητας: 
 

• Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης 

• Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων 

• Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης  

• Εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερµαντικού κλιµατισµού  
 
Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της την 24.9.2007 
είναι :  
 
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. 
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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. 

 
Η µετοχή της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., διαπραγµατεύεται από τις 23.09.1999 στην κατηγορία «Υπό 
Επιτήρηση» στην αγορά αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, λόγω παρατεταµένων δυσµενών 
οικονοµικών στοιχείων και συγκεκριµένα λόγω αρνητικών ετήσιων αποτελεσµάτων προ φόρων. Η 
Εταιρία, στην προσπάθειά αντιµετώπισης των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή στην ειδική 
κατηγορία, προγραµµάτισε και υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις:  
  
1. Μείωση του Κόστους και ∆απανών, 
2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.978.634€, η οποία ολοκληρώθηκε το 2006, µε σκοπό 

την χρηµατοδότηση του ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης της εταιρίας που προέβλεπε : 
(ι)  τον εµπλουτισµό του φάσµατος των προϊόντων µε ανταγωνιστικότερα, 
(ιι) την επικέντρωση της παραγωγικής διαδικασίας σε προϊόντα µε στοιχεία ιδιαιτερότητας 
που ευνοούν την παραγωγή στην Ελλάδα και  
(ιιι) την αγορά πακέτου µετοχών Ανώνυµης Εταιρίας µη εισηγµένης στο Χ.Α.  

3 Προσπάθεια επέκτασης σε συναφείς δραστηριότητες.  
4 Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων την 24/9/2007 αποφάσισαν την αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, µε καταβολή µετρητών κατά 8.343.794,40€, µε έκδοση 
27.812.648 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30€ κάθε µίας. Τα κεφάλαια που θα 
αντληθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, µετά την αφαίρεση των σχετικών 
εξόδων αύξησης, θα διατεθούν για την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης της εταιρίας και για 
εξαγορές άλλων επιχειρήσεων.  

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 

Κατά την προηγούµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, 
που πραγµατοποιήθηκε εντός του 2006, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 2.978.634,00 €, έναντι του 
ανώτατου ποσού των 9.139.303,20 € που προέβλεπε η σχετική απόφαση της ΓΣ. Η χρήση των 
κεφαλαίων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
Τροποποιηµένο Πρόγραµµα 

Επενδυτικού Σχεδίου σύµφωνα µε 
την 293/31.7.2006 απόφαση του ∆.Σ 

∆ιατεθέντα 
Κεφάλαια έως 

31/12/06 

Ανεκτέλεστο 
ύψος 

Περιγραφή επένδυσης (ποσά σε €) Β εξάµηνο 2006   

Αγορά µετοχών ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ 

1.463.000 1.463.000 0 

Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 1.260.634 1.260.634 0 

Αγορά Ακινήτου 0 0 0 

Επενδύσεις 100.000 100.000 0 

∆απάνες έκδοσης 155.000 155.000 0 

Σύνολο 2.978.634 2.978.634 0 

 
Τέλος η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 29-6-2007, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 
«Προτεραιότητα των επενδύσεων σε περίπτωση µερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου», όπως είχε συµπεριληφθεί στο προηγούµενο Ενηµερωτικό δελτίο οµόφωνα ενέκρινε  
καθ’ ολοκληρία την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διάθεση των κεφαλαίων ως 
ανωτέρω αφού ο τρόπος αυτός διάθεσης αντιστοιχεί στα προβλεπόµενα από το ενηµερωτικό 
δελτίο. 
 
1.2 ∆ιοίκηση της Εταιρίας   
 
Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, η θητεία του οποίου είναι πενταετής. 
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Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της 24ης 
Σεπτεµβρίου 2007 και αποτελείται από έντεκα µέλη, ως εξής: 
 

 
ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

1. Αντώνιος Παναγή 
Σβορώνος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 

Πραξιτέλους 49, 
Γλυφάδα 

2. Αναστάσιος Γεωργίου 
Τζαβέλλας Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 

Ξενοφώντος 58, 
Γλυφάδα 

3. ∆ιονύσιος Νικολάου 
Σβορώνος ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Ζαµάνου 65α, 
Γλυφάδα 

4. Παναγιώτα Χαραλάµπους 
Κόλλια Εντεταλµένη Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Κύπρου & Πανορά-
µατος1

α
 Άνοιξη 

5. ∆ηµήτριος Ανδρέα 
Κατσίβελας  Εντεταλµένος  Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Αγησιλάου 12, 
Ηλιούπολη 

6. Κωνσταντίνος Σταύρου 
Γώγος Εντεταλµένος  Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Αθ. ∆ιάκου 30, Βόλος 

7. Νικόλαος  ∆ιονυσίου  
Σβορώνος Εντεταλµένος  Σύµβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Αλωπεκής 5, Αθήνα 

8. Ζαχαρίας Θεοδώρου 
Ζαχαρόπουλος Εντεταλµένος  Σύµβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Βουκουρεστίου 36, 
Αθήνα 

9. ∆ηµήτριος Αθανασίου 
Καραλής Εντεταλµένος  Σύµβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εµµ. Μπενάκη 25, 
Αθήνα 

10. Παντελής Γεωργίου 
Καραγεωργίου  Εντεταλµένος  Σύµβουλος 

Ανεξάρτητο &  Μη 
Εκτελεστικό Μέλος Άρεως 6-8, Π. Φάληρο 

11. Νικόλαος Κωνσταντίνου 
Καραντάνης   Εντεταλµένος  Σύµβουλος 

Ανεξάρτητο & Μη 
Εκτελεστικό Μέλος ∆εληγιάννη 24, Αθήνα 

 
Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαρκεί έως τις 23/9/2012.   
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας, τα Ανώτερα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά όργανα 
της Εταιρείας είναι : α) τα Μέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και γ) 
ο υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον η Εταιρία ορίζει ως Ανώτερα ∆ιευθυντικά στελέχη 
τους επικεφαλής των επιµέρους διευθύνσεων της Εταιρείας (∆ιεύθυνση Προµηθειών, Εµπορική 
∆ιεύθυνση, Τεχνική ∆ιεύθυνση, Οικονοµική και ∆ιοικητική ∆ιεύθυνση, καθώς και Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Μετόχων). Συγκεκριµένα, τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της εταιρείας και τα 
αντίστοιχα τµήµατά τους είναι τα εξής :   
 
1. Αντώνιος Παναγή Σβορώνος: Πρόεδρος ∆.Σ., υπεύθυνος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων.  
2. ∆ιονύσιος Νικολάου Σβορώνος: ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ∆ιευθυντής Προµηθειών.  
3. ∆ηµήτριος Ανδρέα Κατσίβελας: Μέλος ∆.Σ., Εµπορικός ∆ιευθυντής.  
4. Κωνσταντίνος Σταύρου Γώγος: Μέλος ∆.Σ., Τεχνικός ∆ιευθυντής.  
5. Παναγιώτα Χαραλ. Κόλλια: Μέλος ∆.Σ., ∆ιευθύντρια Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.  
6. Σπύρος Χαραλάµπους Ιωάννου: Υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου.   
 

1.3 Μετοχική Σύνθεση  
 
Κατόπιν της 24ης Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα που έλαβαν χώρα οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 
των Μετόχων (Κοινών και Προνοµιούχων) που αποφάσισαν την παρούσα αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου, η εταιρία FINCO Συµµετοχών, στην οποία ο κ. Αναστάσιος Τζαβέλλας, Αντιπρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας συµµετέχει µε 99,50%, προέβη σε αγορά 600.000 
κοινών ονοµαστικών µετοχών, ο κ. Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του ∆.Σ. πώλησε 347.538 
κοινές ονοµαστικές µετοχές και ο κ. ∆ιονύσιος Σβορώνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, πώλησε 
352.771 κοινές ονοµαστικές µετοχές.  
 
Συµπεριλαµβανοµένων των άνωθεν αγοραπωλησιών, η µετοχική σύνθεση κατά την 14η 
Νοεµβρίου 2007 είχε ως εξής : 
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METOXOI ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΨΗΦΟΥ* 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ  

ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΑΒΕΕΜ 4.363.980 8,42% 530.170 13,90% 

ΕΝΩΣΙΣ  Α.Ε.  3.949.853 7,62% 9.515 0,25% 

Αντώνιος Π. Σβορώνος 4.156.354 8,02% 322.018 8,45% 

∆ιονύσιος Ν. Σβορώνος 3.667.686 7,08% 159.409 4,18% 

Αγγελική Π. Σβορώνου 1.229.610 2,37% 12.320 0,32% 

Λαβδας  Α. Σπυρίδων 937.057 1,81% 181.271 4,75% 

Μαρίνα Λουκ.-Σβορώνου 525.688 1,01% 225.305 5,91% 

Μπαγιωκος  Γεώργιος 23.359 0,05% 89.886 2,36% 

Σπυρακης Ι. ∆ηµήτριος - 0,00% 249.062 6,53% 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  32.958.779 63,61% 2.033.974 53,34% 

Σύνολο 51.812.366 100,00% 3.812.930 100,00% 
* Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Ν. 3556 οι µέτοχοι Αγγελική Π. Σβορώνου, Λαβδας  Α. Σπυρίδων, Μαρίνα Λουκ.-
Σβορώνου, Μπαγιώκος Γεώργιος και Σπυρακης Ι. ∆ηµήτριος δεν είναι υπόχρεα πρόσωπα αλλά αναφέρονται λόγω 
σηµαντικής συµµετοχής τους µέσω των προνοµιούχων µετοχών. 

 
Σηµειώνεται πως οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ∆ιονύσιος Σβορώνος κατέχουν 
ποσοστά και στις βασικές µετόχους ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε και ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. Ως αποτέλεσµα, ο κ. 
Αντώνιος Π. Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 12,08 % στις κοινές µετοχές 
της Βιοσώλ (και το 11,66% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου), ενώ ο κ. ∆ιονύσιος Ν. 
Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 10,58 % στις κοινές µετοχές της Βιοσωλ 
(και το 10,33% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου).  
 

1.4 Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων  
 

1.4.1 Γενικά Στοιχεία – Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου   
 
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνοµιούχων Μετόχων, την 24/9/2007 
απεφάσισαν την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών συνολικού 
ύψους € 8.343.794,40. Η αύξηση θα πραγµατοποιηθεί υπέρ των παλαιών µετόχων, µε δικαίωµα 
κάθε µέτοχος να λάβει µία νέα κοινή µετοχή για κάθε δύο παλαιές µετοχές που κατέχει, 
καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίµηµα, ανεξάρτητα αν οι µετοχές που κατέχει είναι κοινές ή 
προνοµιούχες. Η τιµή διάθεσης θα ισούται της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, ήτοι 0,30 ευρώ, 
ενώ όπως προτάθηκε από το ∆.Σ. της Εκδότριας και εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της 
24ης Σεπτεµβρίου 2007, η τιµή διάθεσης θα µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής 
κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος. Στην περίπτωση πλήρους κάλυψης της παρούσας 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, θα εκδοθούν 27.812.648 νέες κοινές µετοχές και θα αντληθούν 
συνολικά κεφάλαια ύψους 8.343.794,40 Ευρώ. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 
€ 25.031.383,20  διαιρούµενο σε 83.437.944 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ 
των οποίων εβδοµήντα εννέα εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δεκατέσσερις 
(79.625.014) κοινές µετά ψήφου µετοχές και τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες 
εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές. 
 
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 24

ης
 

Σεπτεµβρίου 2007, εφόσον η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί µέσα στην νόµιµη 
προθεσµία που θα ορίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τους παλαιούς µετόχους, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µε απόφασή του δύναται να διαθέσει το υπόλοιπο αδιάθετο ποσόν κατά ελευθέρα 
αυτού κρίση. 
 
Τέλος σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 24

ης
 

Σεπτεµβρίου 2007 σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί 
εξ ολοκλήρου θα ισχύσει η αύξηση µέχρι του ποσού της κάλυψης ακολουθούµενης της διαδικασίας 
που προβλέπει το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/20.  
 
Οι βασικοί µέτοχοι της εταιρίας, κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ∆ιονύσιος Σβορώνος όπως επίσης 
και οι εταιρίες Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ και ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε, δήλωσαν στις Γενικές Συνελεύσεις της 
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24.9.2007 µε τις οποίες αποφασίστηκε η παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ότι δεν 
προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά την ηµεροµηνία της Γ.Σ. έως την 
ολοκλήρωση της αύξησης, ούτε και για έξι µήνες µετά την διαπραγµάτευση των νέων µετοχών.  
 
Αναλυτικότερα, οι βασικοί µέτοχοι που αναφέρονται παραπάνω προτίθενται να µην ασκήσουν 
σηµαντικό µέρος των δικαιωµάτων προτίµησης που κατέχουν. Ακολούθως, µετά την ολοκλήρωση 
της άσκησης των δικαιωµάτων της αύξησης από τους παλαιούς µετόχους και εφόσον έχει επέλθει 
δεσµευτική συµφωνία για την εξαγορά της Culligan ΑΕ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Βιοσώλ θα 
διαθέσει τις ως άνω αδιάθετες µετοχές καθώς και τυχόν άλλες αδιάθετες µετοχές στο µέτοχο της 
Culligan ΑΕ και σε στελέχη της που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στην 
Εκδότρια. Πιο συγκεκριµένα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΒΙΟΣΩΛ θα καλέσει το µέτοχο της 
Culligan ΑΕ να αναλάβει τις αδιάθετες µετοχές µέχρι του ποσού του τιµήµατος εξαγοράς, το οποίο 
αναµένεται να κυµανθεί µεταξύ των € 5.000.000 και € 6.000.000. Αν το αδιάθετο ποσό υπερβαίνει 
το τίµηµα εξαγοράς τότε οι υπολειπόµενες µετοχές θα διατεθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εκδότριας κατά την κρίση του, διαφορετικά η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου  θα ολοκληρωθεί 
µέχρι του ποσού της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13

α
 §1 του ΚΝ2190/20.  

 
Σε περίπτωση που το αδιάθετο ποσό είναι µικρότερο του τιµήµατος εξαγοράς της Culligan ΑΕ, 
τότε ο µέτοχος της Culligan ΑΕ θα συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εκδότριας µέχρι του αδιάθετου ποσού, και εν συνεχεία µετά την ολοκλήρωση της παρούσας 
αύξησης η Εκδότρια θα προχωρήσει στην εξαγορά της Culligan Α.Ε. µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 
2008. Στην παραπάνω εκδοχή, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προχωρήσει η εξαγορά της Culligan 
Α.Ε. ή άλλης οµοειδούς εταιρίας µέσα στο προβλεπόµενο διάστηµα από την ολοκλήρωση της 
αύξησης, τότε η Εκδότρια θα δεσµεύει το ποσό της αύξησης που προορίζεται για εξαγορές σε 
βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις για ένα εξάµηνο και στη συνέχεια το ∆.Σ. της 
Εκδότριας θα φέρει προς έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων εναλλακτική πρόταση 
αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών.      
 
Στην περίπτωση που η εξαγορά της Culligan ΑΕ ή άλλης εταιρίας του κλάδου συντελεστεί πριν 
από την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, τότε τα χρήµατα που θα συγκεντρωθούν από την 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή των δανείων που 
ενδεχοµένως θα συναφθούν για αυτήν την αγορά ή των χρεογράφων που ενδεχοµένως θα 
εκδοθούν για την αποπληρωµή του τιµήµατος της εξαγοράς. 
 
Σε περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις µε την Culligan ΑΕ δεν καταλήξουν σε συµφωνία, τότε το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα επιδιώξει να έρθει σε ανάλογη συµφωνία εξαγοράς µε άλλη εταιρία του 
Κλάδου Κατασκευής και Εµπορίας Μηχανηµάτων Επεξεργασίας Νερού – ανταγωνίστρια της 
Culligan ΑΕ, µε τους ίδιους όρους, δηλαδή µε την προϋπόθεση ότι οι κύριοι µέτοχοι της εταιρίας 
θα συµµετάσχουν στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Βιοσώλ και µέχρι του ποσού του 
τιµήµατος εξαγοράς. Η διερεύνηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας, για την επίτευξη 
ανάλογης συµφωνίας  θα συνεχιστεί για όλη την περίοδο, µέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου.  
 
Εάν δεν καταστεί δυνατή η συµφωνία εξαγοράς της Culligan ΑΕ ή άλλης εταιρίας, µέχρι την 
ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, τότε το µετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί, µε 
βάση το άρθρο 13

α
 §1 του ΚΝ2190/20, µέχρι του ποσού της κάλυψής του.  Συναφώς σηµειώνεται 

ότι, εν όψει της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, έχουν γίνει καταθέσεις € 240.000 από τον κ. 
Αντώνη Σβορώνο και € 235.000 από τον κ. ∆ιονύση Σβορώνο.  
 
Σηµειώνεται, ότι σε περίπτωση τελικής δεσµευτικής συµφωνίας µε την Culligan ΑΕ, συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις σύνταξης pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σύµφωνα µε την παρ 20.2 
του παραρτήµατος Ι του Κανονισµού, το παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού, τον Κανονισµό (ΕΚ) 
211/2007 και σε συνδυασµό µε τις παρ. 87-94 του κειµένου της CESR/05-054b. Επιπρόσθετα και 
µε βάση το άρθρο 16 του Ν.3401/ΦΕΚ 257 17/10/2005, η Εκδότρια θα προβεί στην δηµοσίευση 
Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στο οποίο θα περιλαµβάνονται: 

• Στοιχεία της συµφωνίας για την εξαγορά της Culligan ΑΕ 

• Οι ως άνω pro forma χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

• Στοιχεία της αποτίµησης της Culligan ΑΕ,  όπως προβλέπεται από το άρθρο 289 του 
Κανονισµού του Χ.Α.   

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 11 

Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έως 
την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α., οι Επενδυτές οι οποίοι θα έχουν ήδη 
εγγραφεί στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πριν τη δηµοσίευση του 
Συµπληρώµατος, θα µπορούν να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός τριών εργάσιµων ηµερών 
από τη δηµοσίευσή του. 

 

Επίσης, κατά δήλωση της εταιρίας, στον βαθµό που της είναι γνωστό, δεν υπάρχει δήλωση ή 
πρόθεση από οποιονδήποτε µέτοχο ή άλλο επενδυτή να εγγραφεί για περισσότερο του 5% της 
προσφοράς. 
 
Οι νέες µετοχές της Εταιρίας, µετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης κεφαλαίου, θα 
καταχωρηθούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων της εταιρίας 
Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (στο εξής: Ε.Χ.Α.Ε., τέως Κ.Α.Α.) και θα εισαχθούν για 
διαπραγµάτευση στην Κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» του Χ.Α. 
 
Συνοπτικά οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα:  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

Κοινές Μετοχές 51.812.366 Ονοµαστικές 

Προνοµιούχες Μετοχές 3.812.930 Ονοµαστικές 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 55.625.296 Ονοµαστικές 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με Καταβολή Μετρητών :   

Μία (1) νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές κοινές  
ή προνοµιούχες µετοχές 27.812.648 Ονοµαστικές 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ :   

Κοινές Μετοχές  79.625.014 Ονοµαστικές 

Προνοµιούχες Μετοχές 3.812.930 Ονοµαστικές 

Σύνολο 83.437.944 Ονοµαστικές 

Ονοµαστική Άξια Μετοχής: 0,30 €  

Τιµή ∆ιάθεσης Μετοχής  0,30 €  

Έσοδα Έκδοσης 8.343.794,40 €  

Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών: ένα (1) τεµάχιο 

* εφόσον διατεθεί το σύνολο των νέων µετοχών  
 
Όλες οι νέες µετοχές θα είναι άυλες, ονοµαστικές, κοινές µε δικαίωµα ψήφου. 
 
Η προσαρµογή της τιµής των µετοχών λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει 
σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού του Χ.Α., σε συνδυασµό µε τις αποφάσεις 
30/24.11.2005 και 35/24.11.2005 του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και σε 
περίπτωση πλήρους κάλυψης είναι το ακόλουθο: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

Τ Έγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Τ+3 ∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

Τ+4 ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου στο επενδυτικό κοινό 

Τ+6 
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων προτίµησης από το αρµόδιο όργανο 
του Χ.Α. 

Τ+7 
Ανακοίνωση στο Η∆Τ για την αποκοπή του δικαιώµατος προτίµησης, την περίοδο άσκησης των 
δικαιωµάτων στην ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των 
δικαιωµάτων. 

Τ+9 Αποκοπή δικαιώµατος προτίµησης  
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Τ+14 
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων προτίµησης στους λογαριασµούς δικαιούχων στο 
Σ.Α.Τ. 

Τ+15 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης. 

Τ+26 Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης. 

Τ+30 Λήξη άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

Τ+33 ∆ιάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών από το ∆.Σ. της Εταιρίας 

Τ+33 Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών  

Τ+39 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών από το αρµόδιο όργανο  του Χ.Α. 

Τ+40 Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών από την ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών 

 
Σηµειώνεται, πως το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους 
παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Για την διαδικασία αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και 
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενηµέρωσης του 
επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται.  
 

1.4.2 Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Προορισµός των νέων κεφαλαίων 
 
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την παρούσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σε 
περίπτωση πλήρους κάλυψης, µετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης € 460 χιλ. περίπου, θα 
ανέλθουν σε € 7.884 χιλ. περίπου. Με έκθεση που καταρτίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 289 του 
κανονισµού του ΧΑ σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και παρουσιάσθηκε στις 
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της 24ης Σεπτεµβρίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους προτείνει την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, οι 
οποίοι συνοψίζονται στα εξής:  
 
1. Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης   
Η Εταιρία θα διαθέσει συνολικά ποσό 1.900.000 Ευρώ από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από 
την παρούσα αύξηση για να ενισχύσει το Κεφάλαιο Κίνησής της.  
 
2. Εξαγορές άλλων επιχειρήσεων 
Η Εταιρία θα διαθέσει ποσό 6.000.000 Ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια για την εξαγορά άλλων 
επιχειρήσεων κυρίως στον τοµέα επεξεργασίας ύδατος. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει προφορική, µη δεσµευτική συµφωνία για εξαγορά της Culligan 
Hellas A.E., και έχει ανατεθεί, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΒΙΟΣΩΛ, σε  εµπειρογνώµονα 
(ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ), η σύνταξη έκθεσης αποτίµησης της εν λόγω εταιρίας εντός 6 µηνών 
από της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 
 
Τα νέα κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα αξιοποιηθούν µε 
βάση το παρακάτω χρονοδιάγραµµα.  
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Περιγραφή Επένδυσης  (ποσά σε χιλ. €) Α’ 6µηνο 2008 Σύνολα 

Eξαγορά άλλων επιχειρήσεων και αποπληρωµή χρεογράφων 6.000 6.000 

Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 1.900 1.900 

∆απάνες Έκδοσης 443 443 

Σύνολο 8.343 8.343 
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1.5  Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 
 
Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ΒΙΟΣΩΛ για τις χρήσεις 2004 – 2006 και το 
Εννεάµηνο 2007. 
 
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές 
καταστάσεις της  Εκδότριας. Οι καταστάσεις 2004, 2005 καθώς και το Α΄ 9µηνο του 2007 που 
έχουν συνταχθεί βάσει των ∆ΠΧΠ, έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αθαν. 
Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081), ενώ οι καταστάσεις 2006 έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή - Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) και οι δύο µέλη  της εταιρίας 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 
8691100.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

(ποσά σε χιλ. €)* 2004 ∆ΠΧΠ 2005 ∆ΠΧΠ 2006 ∆ΠΧΠ 

Κύκλος Εργασιών 9.006 9.399 9.467 

Κέρδη Εκµετάλλευσης  -826 -939 -1.205 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων χρήσης -995 -1.276 -1.630 

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους χρήσης και διαφορές 
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων -874 -1.285 -1.757 

    

Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -3.295 -375 -1.472 

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -297 -73 -109 

Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 3.780 332 1.553 

Συνολικό Μέρισµα 0 0 0 

* Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Η Εκδότρια είχε βελτίωση των Πωλήσεών της από 9.006 χιλ. ΕΥΡΩ το 2004 σε 9.399 χιλ. ΕΥΡΩ 
το 2005, και σε 9.467 το 2006 αλλά ταυτόχρονα οι Ζηµίες Εκµετάλλευσης αυξήθηκαν από 939 χιλ. 
ΕΥΡΩ το 2005 σε 1.205 χιλ. ΕΥΡΩ το 2006. Κυριότεροι  παράγοντες της αύξησης των ζηµιών 
εκµετάλλευσης είναι η αύξηση των αποθεµάτων (από € 2.632 χιλ. το 2005 σε € 3.058 χιλ. το 2006, 
λόγω εµπλουτισµού των εµπορευµάτων της Εκδότριας µε νέα προϊόντα) και η αύξηση Αµοιβών 
και Εξόδων Προσωπικού (από € 3.087 χιλ. σε € 3.208 χιλ., λόγω των αποζηµιώσεων προσωπικού 
ύψους 200 χιλ. ευρώ που καταβλήθηκαν µέσα στο 2006).  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  
 

(ποσά σε χιλ. €)* 2004 ∆ΠΧΠ 2005 ∆ΠΧΠ 2006 ∆ΠΧΠ 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων   10.811 10.414 11.474 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων  6.096 5.362 5.916 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.908 15.776 17.390 

Σύνολο Καθαρής Θέσης 11.497 10.080 11.143 

Σύνολο  Υποχρεώσεων 5.411 5.696 6.246 

* Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ  

 

(ποσά σε χιλ. €)* 30/9/06 30/9/07 

  Κύκλος Εργασιών Εκδότριας (Πωλήσεις) 6.074 6.424 

  Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) Εκµετάλλευσης 646 769 

  Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης -1.035 -1.040 

  Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (Καθαρό) -295 -364 

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  -1.339 -1.391 

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗ -1.265 -1.462 
* Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ  
 

(ποσά σε χιλ. €)* 30/9/06 30/9/07 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.799 11.645 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 5.928 5.768 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.727 17.413 

   

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Σύνολο Καθαρής Θέσης 11.667 9.786 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 602 401 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 5.458 7.226 

Σύνολο Υποχρεώσεων 6.060 7.627 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17.727 17.413 
* Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Αν και οι πωλήσεις της Εκδότριας στο εννεάµηνο του 2007 ήταν αυξηµένες κατά 6% περίπου σε 
σχέση µε αυτές του αντίστοιχου διαστήµατος του 2006, εντούτοις η αύξηση του κόστους 
πωληθέντων, των εξόδων διοικητικής λειτουργίας - τα οποία επιβαρύνθηκαν µε πρόσθετες 
αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης προσωπικού κατά € 83 χιλ.- και του χρηµατοοικονοµικού κόστους 
δεν επέτρεψαν τη βελτίωση των αποτελεσµάτων της.       
 
 

1.6 Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες κινδύνου  
 
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι επενδυτές, πριν 
λάβουν οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης σε µετοχές της Βιοσώλ ΑΒΕ θα πρέπει να 
συνεκτιµήσουν και τους παρακάτω επενδυτικούς κινδύνους. Σε περίπτωση που επέλθει 
οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Βιοσώλ ΑΒΕ, η 
χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα αποτελέσµατα της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και 
ουσιωδώς και ανάλογα µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και στην τιµή πώλησης των 
µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια µέρους ή και του συνόλου της επένδυσης σε αυτές. Οι 
κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδέχεται να 
αντιµετωπίσει η εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι 
γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς τη δραστηριότητα της 
εταιρείας. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η σειρά µε την οποία αναφέρονται οι διάφοροι κίνδυνοι δεν 
υπονοεί τυχόν ιεράρχηση κατά τη σηµαντικότητα ή την πιθανότητα πραγµάτωσής τους. Παρακάτω 
παρουσιάζονται συνοπτικά οι παράγοντες κινδύνου της Εταιρίας:  

 
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές  
 

∆ιαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» 
Χρηµατιστηριακοί Κίνδυνοι 
Μη πληρωµή µερίσµατος 

 
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα της Εταιρίας  

 
Κίνδυνος Μερικής Κάλυψης της Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
Εξάρτηση από τους κυρίους µετόχους 
Εξάρτηση από στελέχη της Εταιρίας   
Εξάρτηση από µεγάλους Προµηθευτές   
Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι   
Κίνδυνος προµήθειας Πρώτων Υλών και διακύµανσης της Τιµής τους  
Εξάρτηση από µεγάλους Πελάτες   
Ασφαλιστικός Κίνδυνος 
Έλλειψη Ρευστότητας 
Επάρκεια Ιδίων κεφαλαίων 
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Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο ∆ραστηριοτήτων της Εταιρίας  
 

Εισαγόµενα προϊόντα  
Ζήτηση προϊόντων Κεντρικής Θέρµανσης 
Ζήτηση προϊόντων Κλιµατισµού  
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2. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ   
 

2.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα  
 
Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο 
όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε 
εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές αναφορικά µε την αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.», η οποία αποφασίσθηκε µε από τις 24/9/2007 Αποφάσεις των Β’ 
Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της.  Περιγραφή της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 µε τίτλο «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ» του παρόντος Εγγράφου. 
 
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σηµείωµα, β) το Σηµείωµα 
Μετοχικού Τίτλου και γ) το Έγγραφο Αναφοράς.    
 
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στα γραφεία της εταιρείας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., στην Θέση 
Πετρέζα - Σπάτα Αττικής, Τηλ. 210 34 10 000, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.biossol.gr), 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).   
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες : 
 
Στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης, ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ, Κλεισόβης 8, 10677 Αθήνα, τηλ.: 
210 38 99 400,  fax: 210 32 16574 υπεύθυνοι κ.κ. Βασίλειος Τσίτσας, M.Sc. και Κυριαζής Άγγελος 
M.Sc., πιστοποιηµένοι αναλυτές.  
 
Στα γραφεία της Εταιρίας, ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εταιρία, Θέση Πετρέζα - Σπάτα 
Αττικής, Τηλ. 210 34 10 000 (Υπεύθυνη κα. Παναγιώτα Κόλλια- Οικονοµικός ∆ιευθυντής). 
 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. Η Εταιρεία, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, τα φυσικά πρόσωπα 
που επιµελήθηκαν τα της σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ο Σύµβουλος Έκδοσης 
βεβαιώνουν ότι το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η σύνταξη είναι 
σύµφωνη µε τον κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία 
αφορά στην εταιρεία και στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των 
επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
 
Η εταιρεία και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτελούν περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  
 
Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου  είναι: 
 
1. Αντώνιος Π. Σβορώνος, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική 

Εταιρία, Θέση Πετρέζα - Σπάτα Αττικής, Τηλ. 210 34 10 000. 
 
2. Παναγιώτα Χ. Κόλλια, Οικονοµικός ∆ιευθυντής, ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εταιρία, 

Θέση Πετρέζα - Σπάτα Αττικής,  Τηλ. 210  34 10 000, Fax: 210 34 21 001. 
 
Τα µέλη του ∆Σ της Εταιρίας, τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του ∆ελτίου 
και ο Σύµβουλος Έκδοσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος 
Εγγράφου, συµφωνούν µε το περιεχόµενό του και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε 
εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι εξ΄ 
όσων γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων 
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θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών 
που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας βεβαιώνει υπεύθυνα ότι 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, εκτός 
από τις αναφερόµενες στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας βεβαιώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάρχουν συµφέροντα των 
φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στην παρούσα έκδοση, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συγκρουόµενων συµφερόντων, τα οποία να επηρεάζουν σηµαντικά 
την παρούσα έκδοση.  
 
Κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Έγγραφο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία 
που ελήφθησαν από τακτικούς ελέγχους, από την Εκδότρια και τα φυσικά πρόσωπα που 
επιµελήθηκαν της σύνταξης του ∆ελτίου.  
    
Τέλος, ο Σύµβουλος Έκδοσης, ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ, καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν 
για λογαριασµό του, δηλώνουν ότι δεν έχουν συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την 
παρούσα αύξηση. 
 

2.2 ∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες   
 
∆εν υφίσταται  ∆ικαστική ή ∆ιαιτητική ∆ιαδικασία που θα µπορούσε να έχει σηµαντική αρνητική 
επίδραση στην χρηµατοοικονοµική της κατάσταση και την κερδοφορία της.  
. 
Σύµφωνα µε επιστολές συνεργαζοµένων µε την εταιρία δικηγόρων, εκκρεµείς δικαστικές διαφορές 
εν γνώσει της Εταιρείας που θα µπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την Εταιρεία, είναι οι κάτωθι 
αναφερόµενες:   
 
 
Α. Ο Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρίας Γιώργος Μηνούδης από τη ∆ικηγορική Εταιρεία Καρατζά 

και Συνεργάτες, µε την από 9.10.2007 επιστολή του προς την Εταιρία αναφέρει ότι χειρίζεται, 
µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εκκρεµείς υποθέσεις:  

 
1. Tην αίτηση διαγραφής του ∆ηµητρίου Φαραζά κατά της 162927 δήλωσης 
ηµεδαπού σήµατος «ΝΕΟVΕΝΤ». Η αίτηση αυτή πραγµατοποιήθηκε αφού η Εταιρία 
πέτυχε να γίνει δεκτή από τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων δική της αίτηση διαγραφής κατά 
οµώνυµου σήµατος του ∆ηµητρίου Φαραζά και συζητείται κατόπιν αλλεπάλληλων 
αναβολών στις 4/12/2007. Θεωρείται ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι ευνοϊκή για την 
Εταιρία.  Σηµειώνεται ότι ο ∆ηµήτριος Φαραζάς κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της απόφασης της ∆ιοικητικής Επιτροπής σηµάτων 
που αποφασίζει την διαγραφή του οµώνυµου σήµατός του η οποία και απορρίφθηκε.  
 
2. Αγωγή της Εταιρίας κατά της Υποθηκοφύλακα Βόλου. Η αγωγή αυτή, που 
συζητήθηκε στις 13/1/2006, αφορά αξίωση της Εταιρίας κατά της Υποθηκοφύλακα 
Βόλου ύψους 11.554,74€ (πλέον των νοµίµων τόκων). Η αξίωση αυτή πηγάζει από το 
γεγονός ότι, κατά την εκτίµηση της Εταιρίας, η υποθηκοφύλακας κακώς ζήτησε και 
έλαβε τέλη για την εγγραφή προσηµείωσης σε ακίνητο της Εταιρίας εντός της 
Βιοµηχανικής Περιοχής Βόλου, λόγω απαλλαγών από τις οποίες επωφελούνται τα 
ακίνητα αυτά. Το αρµόδιο Ειρηνοδικείο αποφάσισε την αναστολή της δίκης µέχρι να 
συζητηθεί η αντίστοιχη προσφυγή της Εταιρίας, για το ίδιο θέµα, ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου.  
 
3. Προσφυγές της Εταιρίας κατά του ελληνικού δηµόσιου και των αρµοδίων ∆ΟΥ, για 
την επιστροφή καταβληθέντων φόρων µεταβίβασης µη εισηγµένων µετοχών (πλέον 
των νοµίµων τόκων). Οι προσφυγές βασίζονται στην, κατά την κρίση της εταιρίας, 
αντισυνταγµατικότητα του φόρου αυτού.  Συγκεκριµένα, αφορούν ποσά: 

 10.622,74 ευρώ πλέον των νοµίµων τόκων που αντιστοιχεί σε φόρο που 
καταβλήθηκε για τη µεταβίβαση 43.875 µετοχών της εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 
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 57.247,40 ευρώ πλέον των νοµίµων τόκων που αντιστοιχεί σε φόρο που 
καταβλήθηκε για τη µεταβίβαση 24.000 συνολικά µετοχών της εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. 

 8.559,08 ευρώ πλέον των νοµίµων τόκων που αντιστοιχεί σε φόρο που 
καταβλήθηκε για τη µεταβίβαση  23.625 µετοχών  της εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

 7.336,36 ευρώ πλέον των νοµίµων τόκων που αντιστοιχεί σε φόρο που 
καταβλήθηκε για τη µεταβίβαση  20.250 µετοχών της εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

 
Β.  Σύµφωνα µε δήλωση του ο δικηγόρος κ. Κ.Α. Φλώρος αναφέρει ότι είναι σε εκκρεµότητα,   
     µεταξύ άλλων, η δίκη που χειρίζεται : 
 

Η Εταιρεία άσκησε την από 4.10.2002 αγωγή της ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά της εταιρείας «ΚΕΜΟΣ Α.Ε.» για το ποσό των 51.893,21 Ευρώ. Η αγωγή θα 
συζητείτο στις 5.11.2003 αλλά αναβλήθηκε για τη δικάσιµο της 23.2.2005, οπότε η 
συζήτηση µαταιώθηκε.  Μετά από κλήση ορίστηκε νέα δικάσιµος για την 17.5.2006, οπότε η 
συζήτηση µαταιώθηκε. Η συζήτηση µαταιώθηκε και στην νέα δικάσιµο 24/10/2007. 
Αναµένετε νέα ηµεροµηνία εκδίκασης. 

 
Γ.  Σύµφωνα µε δήλωση του ο δικηγόρος κ. Σιώρης αναφέρει ότι είναι  σε εκκρεµότητα, µεταξύ  
     άλλων, η δίκη που χειρίζεται : 
 

Η υπόθεση ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ ΕΠΕ στο Αγρίνιο, για το ποσό των δρχ. 
15.000.000 από επιταγές. Συνέχεια της ποινικής διαδικασίας, για τις ακάλυπτες 
επιταγές, ασκήθηκε αγωγή, από αδικοπραξία σε βάρος του Ιωάννη Παπαγεωργίου, 
επί της οποία εκδόθηκε η υπ'αριθµ. 3975/2005 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, η οποία τον καταδικάζει να καταβάλει στην Εταιρία ευρώ 44.000 και του 
απαγγέλλει προσωπική κράτηση τριών (3) µηνών. Μετά την από 2.3.2006 έφεσή του κατά 
της υπ.αριθµ.3975/2005 απόφασης το Εφετείο Αθηνών µε την υπ.αριθµ. 5543/2006 
απόφαση του, δέχεται την έφεση, εξαφανίζει την 3975/2005 οριστική απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ κρατεί και δικάζει την υπόθεση. 

 
∆ηλώσεις 
 
Η Εκδότρια δηλώνει υπεύθυνα πως εξ’ όσων έχουν περιέλθει εις γνώση της δεν υφίσταται  
∆ικαστική ή ∆ιαιτητική ∆ιαδικασία που θα µπορούσε να έχει σηµαντική αρνητική επίδραση στην 
χρηµατοοικονοµική της κατάσταση και την κερδοφορία της.  
 
Επίσης, σύµφωνα µε δήλωσή της η Εταιρία βεβαιώνει ότι πέραν των προαναφερθέντων, δεν έχει 
περιέλθει σε γνώση της τους τελευταίους 12 µήνες οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική 
διαδικασία που να εκκρεµεί ή να ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της, η οποία µπορεί να έχει ή να είχε 
προσφάτως σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία αυτής 
και του Οµίλου. 
 
Ο Σύµβουλος Έκδοσης δηλώνει ότι δεν έχουν τεθεί υπόψη του γεγονότα που θα τον προέτρεπαν 
να µην υιοθετεί τις δηλώσεις των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών  και της Εκδότριας.    
 
Τέλος, ο Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρίας, µε δήλωσή του αναφέρει ότι:  
«Σύµφωνα µε την εκτίµησή µας, ούτε η Εταιρία ούτε άλλη εταιρία του Οµίλου εµπλέκεται σε 
οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε 
διαδικασίας που εκκρεµεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του Εκδότη ή/και των θυγατρικών της και 
έχει περιέλθει σε γνώση του), η οποία µπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σηµαντικές επιπτώσεις 
στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Εκδότη και του Οµίλου κατά τους 
δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας του παρόντος Εγγράφου».  
 

2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές   
 
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές. Τον έλεγχο των δηµοσιευµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2006 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. 
Αντώνιος Χ. Λυµπεραίος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 20 

Λογιστές, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 8691100. Τον έλεγχο των 
δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 01.01-31.12.2004 που συντάχθηκαν 
βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ., της χρήσης 2005 καθώς και του Α’ Εννεαµήνου 2007 που συντάχθηκαν βάσει 
των ∆.Π.Χ.Π. διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Aθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 
112 57 Αθήνα, τηλ. 210 8691100.  Τα πιστοποιητικά θα βρίσκονται και στην διαδικτυακή σελίδα 
της Βιοσώλ ΑΒΕ : http://www.biossol.gr . 
 
Α’ Εννεάµηνο 2007  
 
«  Εισαγωγή.  
Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας 
«ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε», οι  οποίες  αφορούν  τις «εταιρικές» και «επενδύουσας» όπου περιλαµβάνονται 
µε την µέθοδο της καθαρής θέσης οι συµµετοχές της εταιρείας σε  δύο συγγενείς  Ανώνυµες 
Εταιρίες. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις  αποτελούνται από τους  ισολογισµούς της 30ης  
Σεπτεµβρίου  2007 και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της εννιάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και την 
περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η 
∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της 
ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην 
ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός 
συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή 
µας. 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης.  
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο 
Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η 
επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από 
άτοµα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής 
ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι 
ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 
Συµπέρασµα επισκόπησης.  
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα 
µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν 
παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 
30

η
 Σεπτεµβρίου 2007, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για την 

εννιάµηνη περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.» 
 
ΧΡΗΣΗ   2006    
 
« Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες, “εταιρικές” Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΒΙΟΣΩΛ 
Α.Β.Ε» και  τις Οικονοµικές Καταστάσεις της «επενδύουσας» που συµπεριλαµβάνεται µε την 
µέθοδο της καθαρής θέσης η συµµετοχή της «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε» σε  δύο συγγενείς  Ανώνυµες 
Εταιρίες. Αυτές οι Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούνται από τους  ισολογισµούς της 31ης 
∆εκεµβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει 
σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για 
τις περιστάσεις. 
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Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας 
µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την 
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση 
του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 
συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες “εταιρικές” και “επενδύουσας” Οικονοµικές Καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και της 
Επενδύουσας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 
Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων  
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  
οικονοµικές καταστάσεις. »       
 
ΧΡΗΣΕΙΣ   2004, 2005     
 
«Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι οι πρώτες ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Για την συγκρισιµότητα των στοιχείων της 
προηγούµενης χρήσης (1.1.2004-31.12.2004)  στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της 
αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρίας έγινε ουσιαστικά την 
31 ∆εκεµβρίου 2003.  
Εισαγωγή 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., στις  οποίες 
περιλαµβάνεται  µε τη   µέθοδο της  καθαρής   θέσης  η  συµµετοχή της σε  συγγενή Ανώνυµη  
Εταιρεία,  της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας.  
Ευθύνη Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 
καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε 
τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις 
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών 
που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης 
των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της 
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος 
που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσής µας.  
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών 
της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας, της 
χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της 
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Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές 
καταστάσεις.» 
 

2.4 Φορολογικός Έλεγχος   
 
Η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι  και τη χρήση 2002 και κατά  συνέπεια  οι  
φορολογικές  της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν καταστεί  οριστικές. Η Εταιρία (µε την υπ'αριθµ. 28448 
/ 26.9.2007 αίτηση της) έχει αιτηθεί στην ∆.Ο.Υ ΦΑΒΕ Αθηνών την επέκταση του φορολογικού της 
ελέγχου µέχρι και την διαχειριστική χρήση 2006. 
 
Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών των προηγουµένων χρήσεων, φορολογικά µεταφερόµενη 
ζηµία ποσού 7.282.852,40 ως δήλωση Φόρου Εισοδήµατος χρήσεως 2006, η εκδότρια εταιρία 
εκτιµά ότι δεν θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον φόρο εισοδήµατος διότι οι λογιστικές διαφορές οι 
οποίες ενδεχοµένως να προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2003 - 
2006 θα είναι µικρότερες από το ύψος των συσσωρευµένων ζηµιών και ως εκ τούτου δεν 
αναµένεται να επηρεαστούν τα αποτελέσµατα της Εταιρίας.     
 
Οι συνδεδεµένες εταιρείες ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ,  ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Α.Β.Ε.Ε. έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002, ενώ οι εταιρείες ∆ΑΣΚΟ και 
NEOVENT, µέχρι 31/12/2006, δεν παρουσιάζουν καµία δραστηριότητα.  
 
Πληροφορίες από Τρίτους και Γνωµοδοτήσεις Εµπειρογνωµόνων 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι οι πληροφορίες στο παρόν Έγγραφο έχουν αναπαραχθεί σωστά από τις 
πηγές και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες πληροφορίες 
ανακριβείς ή παραπλανητικές.  
 
2.5 Πληροφορίες µέσω Παραποµπής  
 

• Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.09.2007 που 
συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ), θα βρίσκονται στην ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση : http://www.biossol.gr     

 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις των περιόδων, 01.01 – 31.12.2005 µε τα συγκριτικά στοιχεία 
της χρήσης 2004 και 01.01 – 31.12.2006 που συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), θα βρίσκονται στην ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
http://www.biossol.gr   

 

2.6 Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Κοινού   
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού δελτίου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη 
διάθεση του Επενδυτικού κοινού:  
 

• Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Βιοσώλ ΑΒΕ για την προκείµενη Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου σύµφωνα µε άρθρο 289 κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
και το Άρθρο 9 του Νόµου 3016/2002, (συµπεριλαµβανοµένης της Έκθεσης Χρήσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων έως και το ∆΄ Τρίµηνο του 2005), θα βρίσκονται στην 
ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση :http://www.biossol.gr   

• Οι αποτιµήσεις των παγίων της Βιοσώλ, που διενεργήθηκαν από τον εκτιµητικό οίκο KING 
HELLAS, κατόπιν σχετικών συναινέσεων των εκτιµητών, θα είναι διαθέσιµες στα γραφεία 
της εταιρείας, Θέση Πετρέζα - Σπάτα Αττικής  

• Τα πρακτικά των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στις 24.9.2007 που  αποφάσισαν την 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µε καταβολή µετρητών, θα είναι διαθέσιµο στα 
γραφεία της εταιρείας, Θέση Πετρέζα – Σπάτα Αττικής.  

• Το καταστατικό της εταιρείας είναι διαθέσιµο στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Πετρέζα  - 
Σπάτα Αττικής.   
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2.7 Παράγοντες Κινδύνου 
 
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι επενδυτές, πριν 
λάβουν οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης σε µετοχές της Βιοσώλ ΑΒΕ θα πρέπει να 
συνεκτιµήσουν και τους παρακάτω επενδυτικούς κινδύνους. Εφόσον επέλθει οποιοδήποτε από τα 
γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Βιοσώλ ΑΒΕ, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα 
αποτελέσµατα της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και ανάλογα µπορεί να 
σηµειωθεί πτώση στην αξία και στην τιµή πώλησης των µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια 
µέρους ή και του συνόλου της επένδυσης σε αυτές.  
 
Η σειρά µε την οποία αναφέρονται οι κίνδυνοι δεν υπονοεί τυχόν ιεράρχηση κατά τη 
σηµαντικότητα ή την πιθανότητα πραγµάτωσης τους Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που 
περιγράφονται µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η εταιρεία. Πρόσθετοι 
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται 
επουσιώδεις, µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς τη δραστηριότητα της εταιρείας.  
 

2.7.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας 
 
∆ιαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. την 23.09.1999 αποφάσισε να εντάξει τις µετοχές της Εταιρίας 
στην κατηγορία διαπραγµάτευσης «Υπό Επιτήρηση» λόγω δυσµενών οικονοµικών 
αποτελεσµάτων και έκτοτε διαπραγµατεύονται στην ίδια κατηγορία διαπραγµάτευσης. Η 
διατήρηση της εταιρίας στην κατηγορία διαπραγµάτευσης «υπό επιτήρηση» δεν εµπίπτει σε 
κάποιο από τα προαναφερόµενα στον κανονισµό του ΧΑ τυπικά κριτήρια, αλλά στην δυνατότητα 
του ∆.Σ. του ΧΑ, βάσει του κανονισµού του ΧΑ, να εκτιµάει µε µη ποσοτικά προσδιορισµένο τρόπο 
κατά πόσον  η εταιρία, ακόµη και εάν τηρεί τα εν λόγω κριτήρια, πρέπει να παραµείνει στην 
κατηγορία «υπό επιτήρηση». Η εταιρία, µε το υπ’αριθ. 24536/7.6.2007 αριθµό πρωτοκόλλου του 
Χ.Α. έχει υποβάλλει αίτηση για άρση του καθεστώτος επιτήρησης των µετοχών της και µε την 
υπ’αριθ. 30409/16.7.2007 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. αποφασίσθηκε η παραµονή των µετοχών 
της Εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης και επανεξέταση του αιτήµατος για έξοδο από την εν 
λόγω κατηγορία µετά την δηµοσίευση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2007 
και µέσω της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου επιδιώκει την βελτίωση των οικονοµικών 
της δεδοµένων που βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Η διαπραγµάτευση της µετοχής στην 
κατηγορία υπό επιτήρηση περιέχει περιορισµούς στην δυνατότητα αγοραπωλησιών µε 
αποτέλεσµα τον δυσµενή επηρεασµό της τιµής της µετοχής ή και απότοµες διακυµάνσεις. 
 
Χρηµατιστηριακοί Κίνδυνοι 
 
Η πορεία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και των τιµών των επιµέρους µετοχών, επηρεάζεται από 
διάφορους εξωγενείς παράγοντες και συγκυρίες που δεν σχετίζονται πάντα άµεσα µε την 
δραστηριότητα και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση  των ίδιων των εταιριών.  
 
Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει χαµηλότερη ρευστότητα σε σχέση 
µε άλλες κύριες διεθνείς αγορές, γεγονός το οποίο ενδέχεται να δηµιουργήσει δυσκολίες στην 
προσπάθεια διάθεσης µετοχών, ειδικά σε µεγάλα πακέτα. Επιπλέον, η τιµή διαπραγµάτευσης των 
µετοχών της Εταιρίας µπορεί να επηρεαστεί δυσµενώς σε περίπτωση πώλησης σηµαντικού 
αριθµού µετοχών της ή ακόµα και από την εκτίµηση ότι ενδέχεται να λάβει χώρα µια τέτοια 
πώληση.   
 
Τα ανωτέρω δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την δυνατότητα χρηµατοδότησης µελλοντικών 
επενδυτικών σχεδίων µέσω αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, η πορεία της µετοχής της 
Εταιρίας στο Χ.Α. µπορεί να επηρεαστεί από συγκυριακούς και άλλους παράγοντες που 
ενδεχοµένως να µην έχουν καµία ουσιαστική σχέση µε την δραστηριότητα και τα αποτελέσµατα 
της Εταιρίας. 
 
Ως εκ τούτου η τιµή της µετοχής της εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις 
κατά την διαπραγµάτευση της και σε κάθε περίπτωση οι επενδυτές δεν είναι εξασφαλισµένοι 
απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο της υποτίµησης της αξίας της επένδυσής τους. 
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Μη πληρωµή µερίσµατος   
 
Το ύψος των ζηµιών που φέρει η Εταιρία είναι αρκετά σηµαντικό και αυτό θα οδηγήσει στην 
καθυστέρηση πληρωµής µερίσµατος στους µετόχους των κοινών µετοχών. Ο χρόνος έναρξης 
πληρωµής µερίσµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε το ύψος των κερδών, που η Εταιρία θα 
εµφανίζει σε κάθε χρήση. Σηµειώνεται, ότι η τελευταία χρήση καταβολής µερίσµατος ήταν η χρήση 
1990.  
 

2.8 Βασικές Πληροφορίες 
 

2.9 Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Οι Β Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας κατά την συνεδρίαση της 24ς 
Σεπτεµβρίου 2007 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή 
µετρητών συνολικού ύψους µέχρι 8.343.794,40 €, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται 
το άρθρο 13 παρ. 1  του ΚΝ 2190/1920. 
 
Η αύξηση θα πραγµατοποιηθεί υπέρ των παλαιών µετόχων µε δικαίωµα να αναλάβει µία νέα κοινή 
µετοχή για κάθε δύο παλαιές µετοχές που κατέχει ανεξάρτητα αν οι µετοχές που κατέχει είναι 
κοινές ή προνοµιούχες. 
 
Η τιµή διάθεσης θα ισούται της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, ήτοι 0,30 ευρώ, ενώ όπως 
αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της 24ης Σεπτεµβρίου 2007, η τιµή διάθεσης θα 
µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος. 
 
Στην περίπτωση πλήρους κάλυψης της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, θα 
εκδοθούν 27.812.648 νέες κοινές µετοχές και θα αντληθούν συνολικά κεφάλαια ύψους 
8.343.794,40 €. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα € 25.031.383,20 διαιρούµενο 
σε 83.437.944 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 79.625.014 
(εβδοµήντα εννέα εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές µετά ψήφου 
και 3.812.930 (τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες 
άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες.    
 
Συνοπτικά οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα:   
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

Κοινές Μετοχές 51.812.366 Ονοµαστικές 

Προνοµιούχες Μετοχές 3.812.930 Ονοµαστικές 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 55.625.296 Ονοµαστικές 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με Καταβολή Μετρητών :   

Μία (1) νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές κοινές  
ή προνοµιούχες µετοχές 27.812.648 Ονοµαστικές 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ :   

Κοινές Μετοχές  79.625.014 Ονοµαστικές 

Προνοµιούχες Μετοχές 3.812.930 Ονοµαστικές 

Σύνολο 83.437.944 Ονοµαστικές 

Ονοµαστική Άξια Μετοχής: 0,30 €  

Τιµή ∆ιάθεσης Μετοχής  0,30 €  

Έσοδα Έκδοσης 8.343.794,40 €  

Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών: ένα (1) τεµάχιο 

* εφόσον διατεθεί το σύνολο των νέων µετοχών  
 
Όλες οι νέες µετοχές θα είναι άυλες, ονοµαστικές, κοινές µε δικαίωµα ψήφου. 
  
Λόγω συσσωρευµένων ζηµιών η εταιρεία δε διανέµει µέρισµα για τη χρήση 2006. 
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Η προθεσµία για την καταβολή του ποσού της αύξησης ορίζεται τετράµηνη, αρχής γενοµένης από 
την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
  
Η προσαρµογή της τιµής των µετοχών λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει 
σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού του Χ.Α., σε συνδυασµό µε την απόφαση 
30/24.11.2005 του ∆.Σ. του Χ.Α. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συµφέροντα των φυσικών και νοµικών 
προσώπων που συµµετέχουν στην παρούσα έκδοση, περιλαµβανοµένων των συγκρουόµενων 
συµφερόντων, τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά την παρούσα έκδοση.   
 

2.10  Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Με Έκθεση του, που καταρτίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 289 του κανονισµού του ΧΑ σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και παρουσιάσθηκε στις Έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων της 24

ης
 Σεπτεµβρίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέθεσε τους 

λόγους για τους οποίους προτείνει την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι 
συνοψίζονται στα εξής: 
 
1. Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης   
 
Με την παρούσα αύξηση η Εταιρία προσδοκά να καλύψει όλες τις ανάγκες κεφαλαίων κίνησης 
που απαιτούνται για την ανάπτυξή της. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης τα 
κεφάλαια δεν θα επαρκούν για να καλύψουν όλες τις δράσεις του προγράµµατός της, και κατά 
συνέπεια η Εταιρία θα πρέπει να προσφύγει σε άλλες µορφές χρηµατοδότησης, που όµως δεν 
είναι εξασφαλισµένες σήµερα. Η αύξηση των κεφαλαίων θα επιτρέψει µέσω της διεύρυνσης της 
γκάµας των ειδών που εµπορεύεται την συνολική αύξηση των ποσοτήτων των διακινούµενων 
ειδών, καθώς η Εκδότρια ενισχύει την εµπορική της δραστηριότητα µε εισαγωγές από χώρες 
χαµηλού κόστους µε ταυτόχρονη σταδιακή µείωση της συµµετοχής των βιοµηχανικών της 
προϊόντων.    
 
2. Εξαγορές άλλων επιχειρήσεων  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει εντοπίσει ότι ο κλάδος της Κατασκευής και Εµπορίας 
Μηχανηµάτων Επεξεργασίας Ύδατος παρουσιάζει ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον. Πράγµατι, οι 
εξελίξεις που αφορούν την παγκόσµια κλιµατική αλλαγή σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές 
εξελίξεις στον τοµέα της επεξεργασίας ύδατος δηµιουργούν προϋποθέσεις για ταχύρυθµη 
ανάπτυξη του κλάδου. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αποφάσισε να διαθέσει το ποσό των 6.000.000€  για την εξαγορά επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο. Επειδή ενδέχεται η εξαγορά αυτών των επιχειρήσεων να 
συντελεστεί πριν από την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, στην περίπτωση αυτή τα χρήµατα 
που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιµοποιηθούν για την 
αποπληρωµή των δανείων που ενδεχοµένως θα συναφθούν για αυτήν την αγορά ή των 
χρεωγράφων που ενδεχοµένως θα εκδοθούν για την αποπληρωµή του τιµήµατος της εξαγοράς. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει προφορική, µη δεσµευτική συµφωνία για εξαγορά της Culligan 
Hellas A.E., και έχει ανατεθεί, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΒΙΟΣΩΛ, στον Σύµβουλο Έκδοσης 
και εµπειρογνώµονα (ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ) η σύνταξη έκθεσης αποτίµησης της εν λόγω 
εταιρίας εντός 6 µηνών από της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Σηµειώνεται, ότι σε 
περίπτωση τελικής δεσµευτικής συµφωνίας συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύνταξης pro forma 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σύµφωνα µε την παρ 20.2 του παραρτήµατος Ι του 
Κανονισµού, το παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού, τον Κανονισµό (ΕΚ) 211/2007 και σε συνδυασµό 
µε τις παρ. 87-94 του κειµένου της CESR/05-054b. Επιπρόσθετα και µε βάση το άρθρο 16 του 
Ν.3401/ΦΕΚ 257 17/10/2005, η Εκδότρια θα προβεί στην δηµοσίευση Συµπληρώµατος του 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στο οποίο θα περιλαµβάνονται οι ως άνω pro forma χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, µέσα στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την έγκριση του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου έως την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α. Οι 
Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πριν 
τη δηµοσίευση του Συµπληρώµατος, µπορούν να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός τριών 
εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του.       
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Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία της  Culligan Hellas A.E 
 
Επωνυµία: «ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ∆ΑΤΟΣ»  και µε τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΕΛ» για τις σχέσεις της εταιρείας µε 
την αλλοδαπή η επωνυµία αυτής θα χρησιµοποιείται σε πιστή µετάφραση.  
 
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων.  
 
Ηµεροµηνία  Ίδρυσης: Η εταιρεία συστήθηκε  µε το υπ’ αρίθµ. 20335/2.2.1977 συµβόλαιο του 
συµβολαιογράφου Αθηνών Λάµπρου Θεοδοσοπούλου όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρίθµ. 
πράξη 20481/24.2.1977 του ίδιου συµβολαιογράφου. Εγκρίθηκε δε την υπ’ αρίθµ. 81642/1977 
απόφαση του Αναπληρωτή Νοµάρχη Αθηνών και πήρε στις 22.3.1977 τον αριθµό µητρώου 
2930/01/Β/86/2929, Περίληψη δε του καταστατικού δηµοσιεύτηκε στο τεύχος Ανωνύµων εταιρειών 
και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης Φ.Ε.Κ. 588/31.3.1977 (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 
 
∆ιάρκεια : Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31ην ∆εκεµβρίου 2070. Η διάρκεια αυτή δύναται να 
παραταθεί δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαµβανοµένης προ της λήξεως της και 
τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού. 
 
Σκοπός της εταιρείας: «Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάληψη µελετών και η εκτέλεση 
εγκαταστάσεων  πάσης φύσεως, σχετικών µε την επεξεργασία, τον καθαρισµό, το φιλτράρισµα, 
τον απιονισµό  εν γένει τον εξευγενισµό του ύδατος, τη βιοµηχανική  και βιοτεχνική παραγωγή  
πάσης φύσεως µηχανηµάτων και συσκευών επεξεργασίας ως και εξαρτηµάτων αυτών, σχετικών 
µε τον ανωτέρω εξευγενισµό του ύδατος. Την άσκηση εµπορίας και την καθ’ οποιονδήποτε 
τρόπον εκµετάλλευση των προϊόντων παραγωγής της εταιρείας και οποιονδήποτε συναφών 
ειδών, την ενέργεια εισαγωγών από το εξωτερικό  και εξαγωγών εις το εξωτερικό αυτών των ειδών 
και η αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών οίκων  για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό 
τρίτων.    
 
Μετοχικό Κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση της σε 
29.347,03 € (10.000.000 ∆ρχ.) ∆ιαιρούµενο σε 1000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 € (10.000 
∆ρχ.) η κάθε µία. Με τις αυξήσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  
ανήλθε στο ποσό των €  850.000,00 καταβληµένο ολοσχερώς σε µετρητά, είναι δε διηρηµένο σε 
17.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 50 €. η κάθε µία. Μοναδική Μέτοχος της εταιρίας είναι η 
Βασιλική Νικολάου Τεολόγλου.   
 
∆ιαχείριση  – Εκπροσώπηση  
 
Με το από 11.06.2004 πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεις καθώς και το από  11.6.2004 πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέχτηκε το κατωτέρω  ∆.Σ. το οποίο θα διοικήσει  την εταιρεία µέχρι  
την 11

η
 Ιουνίου 2009  

 
Το  ∆.Σ.  απαρτίζεται από τους παρακάτω. 
 

1. Βασιλική Νικολάου  Τεολόγλου   Πρόεδρος 

2. Ορφέας Νικολάου  Μαυρίκιος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

3. Ηλίας Σεραφείµ Γιαννακόπουλος   Σύµβουλος 

4. Αναστάσιος Αντωνίου Θεοδωρακόπουλος Εντεταλµένος Σύµβουλος 

5. ∆ηµήτριος Αθανασίου Καραλής  Σύµβουλος 

 
Η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην Πρόεδρο του ∆.Σ. Βασιλική Τεολόγλου ενεργούσα  
µόνη , στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλος Ορφέας Μαυρίκιο, ενεργούντα µόνο καθώς και τα µέλη του 
∆.Σ. κ. Ηλίας Γιαννακόπουλο και Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος ενεργούντων από κοινού και 
ειδικά ο κ. Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος Εντεταλµένος Σύµβουλος µπορεί να ενεργεί µόνος 
κάθε τι που αφορά στους διαγωνισµούς  στο Ελληνικό ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβανοµένων και των 
Οργανισµών Τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και γενικά όλων των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου 
και Ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα.  
 
Τα συνοπτικά οικονοµικά της στοιχεία για τις χρήσεις 2005 – 2006 καθώς και για την περίοδο 
1.1.2007 – 30.9.2007 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ CULLIGAN Α.Ε.* 

(ποσά σε χιλ. €) 2005 2006 30/9/2007 

Κύκλος Εργασιών 4.346 3.900 3.395 

Μικτά Κέρδη 1.573 1.699 1.323 

Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων 413 317 294 

    

Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. 3.809 2.581 4.537 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.075 3.636 4.639 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 957 1.043 1.288 

Σύνολο  Υποχρεώσεων 3.105 2.554 3.155 

* Τα συγκεκριµένα στοιχεία έχουν συνταχθεί µε βάση το ΕΓΛΣ και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.   

 
Οι κ.κ. ∆ηµήτριος Καραλής και Ζαχαρίας Ζαχαρόπουλος, οι οποίοι την 24/09/2007 διορίσθηκαν ως 
ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Βιοσώλ σχετίζονται µε την 
Culligan ως εξής:  
 
Ο κος Καραλής είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Culligan Hellas και ο κος 
Ζαχαρόπουλος υπογράφει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κος Ορφέας Μαυρίκιος είναι συγγενής δ’ βαθµού (ξάδερφος) µε τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Βιοσώλ κον ∆ιονύσιο Ν. Σβορώνο και γ’ βαθµού (ανιψιός) του Μη 
Εκτελεστικού Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Βιοσώλ κου Νικολάου ∆. Σβορώνου. 
  
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει καµία συγγένεια µεταξύ των κ.κ. Μαυρίκιου και Αντώνιου Π. 
Σβορώνου, Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Βιοσώλ. 
 
Η σχέση που υπάρχει σήµερα µεταξύ των δύο Εταιριών είναι αυτή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.3.10 Σηµαντικές συµβάσεις. 
 
 

2.11   Προορισµός Νέων Κεφαλαίων 
 
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, µετά την 
αφαίρεση των  δαπανών έκδοσης που προεγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις σε € 443.230 
περίπου, θα ανέλθουν σε € 7.900.564,40 .  
 
Το ποσό των €   7.900.564,40 θα διατεθεί ως ακολούθως:  
 
1. Ποσό 6.000.000 € για την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων και αποπληρωµή χρεογράφων και 
δανείων που θα ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων µέχρι την 
ολοκλήρωση της αύξησης. 
 
2. Ποσό 1.900.000 Ευρώ για την αύξηση ιδίων κεφαλαίων κίνησης της Εταιρίας. Το ως άνω 
ποσό θα δώσει τη δυνατότητα στην Εταιρία να ενισχύσει το κυκλοφορούν ίδιο κεφάλαιο, να 
χρηµατοδοτεί τους πελάτες της, να εξοφλεί τους προµηθευτές της και τις λοιπές υποχρεώσεις της 
νωρίτερα, να προβαίνει σε επωφελέστερες συµφωνίες προµηθειών και πωλήσεων, να καταβάλει 
αποζηµιώσεις για µειώσεις προσωπικού κ.α. 
 
Σηµειώνεται πως ανάµεσα στις υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαµβάνεται και υποχρέωση προς 
την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ η οποία ανέρχεται σε € 200.000 περίπου.   
 
Η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας έχει σκοπό την τόνωση των εργασιών της 
Εταιρίας που θα προέλθει από την διεύρυνση της γκάµας των προσφερόµενων ειδών. 
 

2.11.1 Χρονοδιάγραµµα ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων 
 
Τα νέα κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα αξιοποιηθούν µε 
βάση το παρακάτω χρονοδιάγραµµα.  
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Περιγραφή Επένδυσης  (ποσά σε χιλ. €) Α’ 6µηνο 2008 Σύνολα 

Eξαγορά άλλων επιχειρήσεων και αποπληρωµή χρεογράφων 6.000 6.000 

Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 1.900 1.900 

∆απάνες Έκδοσης 443 443 

Σύνολο 8.343 8.343 

 
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση 
µερικής κάλυψης θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας ως κατωτέρω: 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Περιγραφή Επένδυσης  (ποσά σε χιλ. €) Σύνολα 

1.  ∆απάνες Έκδοσης 443 € 

2.  Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 600 € 

3.  Eξαγορά άλλων επιχειρήσεων και αποπληρωµή χρεογράφων 6.000 € 

4.  Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 1.300€ 

Σύνολο 8.343 € 

 
Η Εταιρία µέχρι την ολοκλήρωση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων θα τοποθετεί τα νέα 
κεφάλαια σε βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δεσµεύεται να ενηµερώνει ανά εξάµηνο, τη ∆ιοίκηση του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 275 του Κανονισµού του Χ.Α. 
και τις αποφάσεις 33/24.11.2005 του ∆.Σ. του Χ.Α. και 2/396/31.8.2006 της Ε.Κ., όπως ισχύουν 
σχετικά µε την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για τη 
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. της 
Εταιρίας και του Ηµερήσιου ∆ελτίου Τιµών του Χ.Α.    
 

2.12 ∆ιαδικασία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης   
 
2.12.1  Αποκοπή ∆ικαιώµατος 
 
Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος θα ορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας 
εντός του προβλεπόµενου από τον Νόµο χρονικού διαστήµατος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον 
Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 
 
∆ικαιούχοι των δικαιωµάτων προτίµησης στην παρούσα αύξηση θα είναι οι µέτοχοι που θα είναι 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων του Κ.Α.Α. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 
προηγούµενη ηµέρα από την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης.   
 

2.12.2  Άσκηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης   
 
Η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ∆.Σ. 
της Εταιρίας, διάστηµα το οποίο ορίζεται σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920 σε κατά ελάχιστη 
προθεσµία δεκαπέντε ηµερών και κατά µέγιστη προθεσµία ενός µηνός. 
 
Σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση θα δηµοσιευθεί στον Ηµερήσιο Τύπο.   
 
Η Εταιρία κατά τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό του Χ.Α. θα αιτηθεί την έναρξη της 
διαπραγµάτευσης και άσκησης των δικαιωµάτων εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
αποκοπής. 
 
Τα δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων είναι µεταβιβάσιµα και θα διαπραγµατεύονται 
στο Χ.Α. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, πλην των τελευταίων τεσσάρων (4) 
εργάσιµων ηµερών πριν τη λήξη της άσκησης τους. Τα δικαιώµατα που δεν θα ασκηθούν, 
παραγράφονται µετά τη λήξη των εγγραφών.    



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 29 

Το δικαίωµα εγγραφής θα ασκηθεί στα καταστήµατα της ALPHA BANK. Οι µέτοχοι θα ασκούν τα 
δικαιώµατα τους προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 
Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν: 
  

� Στο χειριστή του λογαριασµού χρεογράφων τους (Χρηµατιστηριακή Εταιρία ή 
Θεµατοφύλακας), αν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό Σ.Α.Τ., και  

� Στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) αν οι µετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό 
λογαριασµό στο Σ.Α.Τ. 

 
Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης οι παλαιοί µέτοχοι θα προσκοµίζουν στα 
καταστήµατα της  ALPHA BANK., τη σχετική βεβαίωση του Κ.Α.Α., τον αριθµό φορολογικού τους 
µητρώου, την αστυνοµική τους ταυτότητα καθώς επίσης και τους αριθµούς µερίδας επενδυτή και 
λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν υποχρεωτικά τον χειριστή του λογαριασµού τους 
που θα έχουν αποδεδειγµένα εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται αυτόν. Ταυτόχρονα, θα καταβάλουν σε 
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, που θα ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση, το αντίτιµο των µετοχών 
για τις οποίες έχουν δικαίωµα να εγγραφούν χωρίς τη µεσολάβηση της Εταιρίας.      
 
Για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν παρέχεται δικαίωµα προεγγραφής. 
 
Κλάσµατα µετοχών δε θα εκδοθούν. Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. Μετόχους όπως 
συγκεντρώσουν αριθµό δικαιωµάτων που κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης να 
παράγουν ακέραιο αριθµό νέων µετοχών. 
 
Οι εγγραφόµενοι θα λαµβάνουν αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό του 
δικαιώµατος τους, δεν θα είναι όµως διαπραγµατεύσιµο µέχρι της οριστικής καταχώρησης των 
Άυλων Τίτλων των νέων µετοχών στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α). 
 
 Η ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί από την Εταιρία 
µέσω του Τύπου. 
 
Σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ. της Εκδότριας, η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως 
αποζηµιώσει µετόχους µε τυχόν κλασµατικά δικαιώµατα που θα προκύψουν από την συµµετοχή 
τους στην παρούσα αύξηση. 
 
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 24

ης
 

Σεπτεµβρίου 2007, εφόσον η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί µέσα στην νόµιµη 
προθεσµία που θα ορίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τους παλαιούς µετόχους, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µε απόφασή του δύναται να διαθέσει το υπόλοιπο αδιάθετο ποσόν κατά ελευθέρα 
αυτού κρίση. 
 
Τέλος σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 24

ης
 

Σεπτεµβρίου 2007 σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί 
εξ ολοκλήρου θα ισχύσει η αύξηση µέχρι του ποσού της κάλυψης ακολουθούµενης της διαδικασίας 
που προβλέπει το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/20. Η προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης, 
ή όποιου ποσού αντιστοιχεί στο καλυµµένο τµήµα της, ορίζεται σε τέσσερις µήνες από την 
ηµεροµηνία της απόφασης των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 24

ης
 

Σεπτεµβρίου 2007. 
 

2.13  Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα  
 
Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και σε 
περίπτωση πλήρους κάλυψης είναι το ακόλουθο: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

Τ Έγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Τ+3 ∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

Τ+4 ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου στο επενδυτικό κοινό 

Τ+6 
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων προτίµησης από το αρµόδιο όργανο 
του Χ.Α. 
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Τ+7 
Ανακοίνωση στο Η∆Τ για την αποκοπή του δικαιώµατος προτίµησης, την περίοδο άσκησης των 
δικαιωµάτων στην ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των 
δικαιωµάτων. 

Τ+9 Αποκοπή δικαιώµατος προτίµησης  

Τ+14 
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων προτίµησης στους λογαριασµούς δικαιούχων στο 
Σ.Α.Τ. 

Τ+15 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης. 

Τ+26 Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης. 

Τ+30 Λήξη άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

Τ+33 ∆ιάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών από το ∆.Σ. της Εταιρίας 

Τ+33 Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών  

Τ+39 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών από το αρµόδιο όργανο  του Χ.Α. 

Τ+40 Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών από την ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών 

 
Σηµειώνεται, πως το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους 
παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Για την διαδικασία αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και 
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενηµέρωσης του 
επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται. Οι µετοχές που θα εκδοθούν θα αποτελέσουν αντικείµενο 
αίτησης εισαγωγής προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και 
διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το ∆.Σ. του Χ.Α. η 
σχετική αίτηση της Εταιρίας.    
 

2.14 Πληροφορίες για τις Μετοχές της Εταιρείας 
 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άυλες κοινές και προνοµιούχες ονοµαστικές, που διαπραγµατεύονται 
στην Κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» του Χ.Α. και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 
2190/1920, σε συνδυασµό µε τον Ν. 3604/2007 ο οποίος τροποποιεί τον Κ.Ν. 2190/1920 και το 
Καταστατικό της ΒΙΟΣΩΛ.   
 
Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων µετοχών είναι η Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), Πλατεία Μαυροκορδάτου & 
Αχαρνών 17, 10438 Αθήνα.  
 
Ο κωδικός ISIN  (International Security Identification Number) της µετοχής της ΒΙΟΣΩΛ (Κ) είναι 
GRS084103001 και της ΒΙΟΣΩΛ (Π) είναι GRS084104009.  
 
Οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε Ευρώ, είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και δεν περιέχουν 
ρήτρες εξαγοράς, ούτε ρήτρες µετατροπής. 
 
Μονάδα διαπραγµάτευσης για τη µετοχή της ΒΙΟΣΩΛ αποτελεί το ένα (1) τεµάχιο.  
 
∆εν υπάρχουν δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς ή / και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και 
υποχρεωτικής εξαγοράς των κινητών αξιών. ∆εν υφίστανται δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την 
εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου του εκδότη κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση. 
 

2.14.1  ∆ικαιώµατα Μετόχων 
 
Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως 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.  
 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν.  Οι µέτοχοι 
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του 
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Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή 
παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 
 
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας 
ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. 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.  
 
∆ικαίωµα Μερίσµατος 
 
Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. 
 
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δυο (2) µηνών από την ηµεροµηνία 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο 
τρόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον Ηµερήσιο Τύπο. ∆εν 
προβλέπεται η καταβολή σωρευτικού µερίσµατος στις περιπτώσεις που στις προηγούµενες 
χρήσεις δεν έχει καταβληθεί µέρισµα.  
 
Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, 
παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
 
∆ικαίωµα Ψήφου 
 
Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου 
πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για την µετοχή αυτή, ο 
οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται 
η άσκηση των δικαιωµάτων τους. 
 
Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, µόνο µέσω των 
Γενικών Συνελεύσεων. 
 
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις. Στις Συνελεύσεις αυτές έχουν 
δικαίωµα να µετάσχουν αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο όλοι οι µέτοχοι της Εταιρίας. Για να 
µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι πρέπει, 5 τουλάχιστον ηµέρες πριν την συνέλευση, 
να δεσµεύσουν τον αριθµό των µετοχών µε τις οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν στο σύστηµα 
άϋλων τίτλων (Σ.ΑΤ) µέσω του χειριστού τους.  Μέτοχοι µη συµµορφωθέντες µε την παραπάνω 
διάταξη µετέχουν στην  Γενική Συνέλευση µόνο κατόπιν αδείας αυτής. 
 
Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε 
την άδειά της. 
 
∆ικαίωµα Προτίµησης 
 
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, παράγραφος 5 του κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. 
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 
3 και 4 του 'Άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του 'Άρθρου 31 του κωδικοποιηµένου Νόµου 
2190/1920, µπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης προηγούµενης 
παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να υποβάλει 
στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον 
περιορισµό ή την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης και στην οποία δικαιολογείται η τιµή 
που προτείνεται για την έκδοση των νέων µετοχών. 
 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας σύµφωνα και µε τον Κ.Ν. 2190 όπως ισχύει σήµερα   
 
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει 10 ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της 
Εκδότριας καθώς και το Ετήσιο ∆ελτίο της Εκδότριας. 
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Κάθε µέτοχος έχει δικαίωµα 5 τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, να 
ζητήσει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τις υποθέσεις της 
Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών 
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, (όπως λ.χ. η εκπροσώπηση των αιτούντων στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο), ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
 
Μέτοχοι µειοψηφίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (ήτοι 5%) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 45 
ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
ενώ η αίτηση πρέπει να περιέχει και το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, µέτοχοι 
µειοψηφίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (ήτοι 5%) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την πρόσθεση θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη  ενικής  
Συνέλευσης  που έχει ήδη συγκληθεί, εφόσον η σχετική αίτηση  περιέλθει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να 
δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 7 τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση.    
 
Μέτοχοι µειοψηφίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (ήτοι 5%) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ανακοινώσει στη Γενική 
Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε κάθε 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα 
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρίας µε αυτούς. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, 
(όπως λ.χ. η εκπροσώπηση των αιτούντων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο), ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά.  
 
Μέτοχοι µειοψηφίας που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (ήτοι 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα, 5 τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, να 
ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την 
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, 
(όπως λ.χ. η εκπροσώπηση των αιτούντων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο), ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά.  
 
Μέτοχοι µειοψηφίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (ήτοι 5%) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που 
ανήκει η Εταιρία, τον έλεγχο της Εταιρίας, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν 
διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η 
αίτηση ελέγχου πρέπει να  υποβάλλεται εντός 3 ετών από την έγκριση των οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόµενες πράξεις. Σηµειώνεται 
πως το δικαστήριο µπορεί να επιρρίψει στους αιτούντες το σύνολο ή µέρος της αµοιβής των 
ελεγκτών, καθώς επίσης και να κρίνει πως η εκπροσώπηση των αιτούντων στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο δεν δικαιολογεί τον εν λόγω έλεγχο.  
 
Μέτοχοι µειοψηφίας που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (ήτοι 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που 
ανήκει η Εταιρία, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία καθίσταται πιστευτό ότι η 
διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 
Σηµειώνεται πως το δικαστήριο µπορεί να επιρρίψει στους αιτούντες το σύνολο ή µέρος της 
αµοιβής των ελεγκτών, καθώς επίσης και να κρίνει πως η εκπροσώπηση των αιτούντων στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν δικαιολογεί τον εν λόγω έλεγχο. 
 
Τέλος, σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος 
στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, 
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από την Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό 
Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.). 
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Προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές 
 
Οι προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές δεν είναι µετατρέψιµες και έχουν τα εξής προνόµια:  
 
1. Από τα κέρδη της εκάστοτε χρήσης δίδεται κατά προτεραιότητα στις προνοµιούχες, και κατόπιν 
στις κοινές, το πρώτο µέρισµα που ανέρχεται στο 6% της ονοµαστικής αξίας της µετοχής όπως 
ορίζει το άρθρο 45 του Νόµου 2190/1920. 
2. Σε περίπτωση µη διανοµής του οριζόµενου από το νόµο πρώτου µερίσµατος ή διανοµής 
µικρότερου µερίσµατος κατά µια εταιρική χρήση λόγω ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας κερδών, θα 
καταβάλλεται προνοµιακός τόκος 6% ετησίως επί της ονοµαστικής αξίας µε την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων του άρθρου 44 α του ΚΝ 2190/1920 κατά το οποίο «… δεν µπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε διανοµή στους µετόχους εφόσον κατά την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης 
το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας,  όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού 
που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, είναι ή, µετά την διανοµή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το 
ποσό του µετοχικού κεφαλαίου, προσαυξηµένο µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους 
απαγορεύεται από το νόµο ή το καταστατικό.» Επίσης διευκρινίζεται στο ίδιο άρθρο ότι η έννοια 
της διανοµής περιλαµβάνει ιδίως την καταβολή των µερισµάτων και τόκων από µετοχές.  
3. Οι προνοµιούχες µετοχές δικαιούνται, ισότιµα µε τις κοινές µετοχές, σε απόληψη του πρόσθετου 
µερίσµατος που διανέµεται µε οποιαδήποτε µετά την διανοµή του πρώτου µερίσµατος. 
4. 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 της εκκαθάρισης κατά το ποσό το οποίο 
υπερβαίνει το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας  
5. 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 ¾ του εκπροσωπούµενου κεφαλαίου σε κάθε συνέλευση. 
 
∆ιαπραγµατευσιµότητα των Μετοχών   
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βεβαιώνει ότι οι µετοχές της είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και δεν 
υπάρχουν περιορισµοί στην ελεύθερη µεταβίβαση των µετοχών.   
 
∆ικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης: 
 
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης και στις περιπτώσεις που η Γενική Συνέλευση 
αποφασίζει την  εκκαθάριση  της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους 
εκκαθαριστές. Οι  εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση,  µπορούν να είναι από 2 µέχρι 3, 
µέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς µε τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, 
αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί  από τη Γενική 
Συνέλευση, µε τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να  συµµορφώνονται. Οι 
εκκαθαριστές που ορίζονται  από  τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, µόλις αναλάβουν  τα καθήκοντά 
τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν στον Τύπο και  στο  
Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης  Ευθύνης της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης ισολογισµό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή. 
Την ίδια υποχρέωση έχουν  οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Η  Γενική Συνέλευση  
των µετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώµατά  της  κατά  τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές 
πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να 
µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις 
απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται 
η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα 
ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα 
πάγια στοιχεία της, αλλά µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. Οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης 
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται 
στη γενική συνέλευση των µετόχων µε έκθεση των αιτίων τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της 
εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές 
καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν στο τεύχος ανωνύµων εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το 
υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της 
συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.  
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Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 
συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της 
εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει έκθεση για τις µέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, 
τους λόγους της καθυστέρησης και τα µέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα 
µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώµατα, δικόγραφα και 
αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύµφορη σε σχέση µε τα προσδοκώµενα οφέλη ή αβέβαιη ή 
απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα ανωτέρω µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν και 
συµβιβασµούς, αναδιαπραγµατεύσεις ή καταγγελία συµβάσεων ή και σύναψη νέων. Εάν το σχέδιο 
εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχέδιο. 
Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το µονοµελές 
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε αίτησή τους που δικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο µπορεί να τροποποιήσει τα µέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όµως 
και να προσθέσει µέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την 
εφαρµογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
Ο διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού 
συµβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το 
διοικητικό συµβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται 
περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου. Η γενική συνέλευση µπορεί να 
διορίζει και ένα µόνον εκκαθαριστή. 
 
 
Προτάσεις Εξαγοράς 
 
∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ελεύθερη µεταβίβαση των µετοχών ούτε δεσµευτικές προσφορές 
εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των κινητών αξιών.  
 
Σύµφωνα µε το Νόµο 3461/30.5.2006 και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8, 
οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά µετοχές και λόγω της απόκτησης αυτής το ποσοστό των 
δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της 
Εταιρείας, υποχρεούται να απευθύνει δηµόσια πρόταση για το σύνολο των µετοχών της. Εξ όσων 
γνωρίζει η Εταιρία, δεν υπάρχουν οιεσδήποτε δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς ή κανόνες 
υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των νέων µετοχών που πρόκειται να 
εκδοθούν δυνάµει της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου.  
 
∆εν υφίστανται δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη  
κατά την  τελευταία και την τρέχουσα χρήση.   
 

2.14.2   Φορολογία Μερισµάτων 
 
Εταιρικά Κέρδη 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν. 3296/2004), ο φορολογικός συντελεστής για τις χρήσεις 
2007 και µετέπειτα ανέρχεται σε 25% επί των φορολογητέων κερδών, πριν από οποιαδήποτε 
διανοµή. 
 
Τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως 
ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα επί του ποσού των µερισµάτων 
που εισπράττει. 
 
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του 
Ισολογισµού από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. 
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη που πραγµατοποιούν σε κάθε  
χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται ως µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που 
αντιστοιχεί στην µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί  
προµέρισµα) 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 χρήση.  
 
Λοιπές Φορολογικές Κρατήσεις  
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Σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία, δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικών 
κρατήσεων στην πηγή οποιονδήποτε εισοδηµάτων απορρέουν από τις µετοχές.   
 

2.15   Προθέσεις Βασικών Μετόχων 
 
Σηµειώνεται ότι όπως ανακοινώθηκε από την Εκδότρια στο Χ.Α. την 7/6/2007, σύµφωνα µε 
τροποποίηση της σύµβασης µε την American Standard Europe BVBA (Trane) την 29/5/2007, 
καταργήθηκε παλαιότερος όρος που έδινε το δικαίωµα πρώτης προτίµησης στην Trane σε 
περίπτωση που οι βασικοί µέτοχοι της Βιοσώλ κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος, ∆ιονύσιος Σβορώνος και 
οι εταιρίες Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ και ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε, πωλούσαν µέρος της συµµετοχής τους. 
 
Οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας που κατέχουν άµεσα άνω του 5% και ταυτόχρονα συµµετέχουν 
στην ∆ιοίκηση της Εκδότριας είναι οι κ.κ. ∆ιονύσιος Σβορώνος και Αντώνιος Σβορώνος. 
 
Οι βασικοί µέτοχοι της εταιρίας, κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ∆ιονύσιος Σβορώνος όπως επίσης 
και οι εταιρίες Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ και ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε, δήλωσαν στις Γενικές Συνελεύσεις της 
24.9.2007 µε τις οποίες αποφασίστηκε η παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ότι δεν 
προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά την ηµεροµηνία της Γ.Σ., ούτε για έξι 
µήνες µετά την διαπραγµάτευση των νέων µετοχών Αναλυτικότερα, οι βασικοί µέτοχοι που 
αναφέρονται παραπάνω προτίθενται να µην ασκήσουν σηµαντικό µέρος των δικαιωµάτων 
προτίµησης που κατέχουν, ώστε οι µετοχές που αναλογούν στα δικαιώµατα αυτά να µείνουν 
αδιάθετες. Ακολούθως, µετά την ολοκλήρωση της άσκησης των δικαιωµάτων της αύξησης από 
τους παλαιούς µετόχους και εφόσον έχει επέλθει δεσµευτική συµφωνία για την εξαγορά της 
Culligan ΑΕ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Βιοσώλ θα διαθέσει τις αδιάθετες µετοχές στον µέτοχο 
της Culligan ΑΕ και σε στελέχη της  που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στην 
Εδότρια. Πιο συγκεκριµένα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΒΙΟΣΩΛ θα καλέσει τον µέτοχο της 
Culligan ΑΕ να αναλάβει τις αδιάθετες µετοχές µέχρι του ποσού του τιµήµατος εξαγοράς, το οποίο 
αναµένεται να κυµανθεί µεταξύ των € 5.000.000 έως € 6.000.000. Αν το αδιάθετο ποσό υπερβαίνει 
το τίµηµα εξαγοράς τότε οι υπολειπόµενες µετοχές θα διατεθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εκδότριας κατά την κρίση του, διαφορετικά η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου  θα ολοκληρωθεί 
µέχρι του ποσού της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13

α
 §1 του ΚΝ2190/20.  

 
Σε περίπτωση που το αδιάθετο ποσό είναι µικρότερο του τιµήµατος εξαγοράς της Culligan ΑΕ, 
τότε ο µέτοχος της Culligan ΑΕ θα συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εκδότριας µέχρι του αδιάθετου ποσού, και εν συνεχεία µετά την ολοκλήρωση της παρούσας 
αύξησης η Εκδότρια θα προχωρήσει στην εξαγορά της Culligan Α.Ε. µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 
2008. Στην παραπάνω εκδοχή, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προχωρήσει η εξαγορά της Culligan 
Α.Ε. ή άλλης οµοειδούς εταιρίας µέσα στο προβλεπόµενο διάστηµα από την ολοκλήρωση της 
αύξησης, τότε η Εκδότρια θα δεσµεύει το ποσό της αύξησης που προορίζεται για εξαγορές σε 
βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις για ένα εξάµηνο και στη συνέχεια το ∆.Σ. της 
Εκδότριας θα φέρει προς έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων εναλλακτική πρόταση 
αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών. 
 
Στην περίπτωση που η εξαγορά της Culligan ΑΕ ή άλλης εταιρίας του κλάδου συντελεστεί πριν 
από την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, τότε τα χρήµατα που θα συγκεντρωθούν από την 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή των δανείων που 
ενδεχοµένως θα συναφθούν για αυτήν την αγορά ή των χρεωγράφων που ενδεχοµένως θα 
εκδοθούν για την αποπληρωµή του τιµήµατος της εξαγοράς. 
 
Σε περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις µε την Culligan ΑΕ δεν καταλήξουν σε συµφωνία, τότε το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα επιδιώξει να έρθει σε ανάλογη συµφωνία εξαγοράς µε άλλη εταιρία του 
Κλάδου Κατασκευής και Εµπορίας Μηχανηµάτων Επεξεργασίας Νερού – ανταγωνίστρια της 
Culligan ΑΕ, µε τους ίδιους όρους, δηλαδή µε την προϋπόθεση ότι οι κύριοι µέτοχοι της εταιρίας 
θα συµµετάσχουν στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Βιοσώλ και µέχρι του ποσού του 
τιµήµατος εξαγοράς. Η προσπάθεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας, για την επίτευξη 
ανάλογης συµφωνίας  θα συνεχιστεί για όλη την περίοδο, µέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου.  
 
Εάν δεν καταστεί δυνατή η συµφωνία εξαγοράς της Culligan ΑΕ ή άλλης εταιρίας τότε η αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί, µε βάση το άρθρο 13

α
 §1 του ΚΝ2190/20 µέχρι του 

ποσού της κάλυψής του. Πάντως, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.9.3 «Υποχρεώσεις σε 
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Μετόχους και Λοιπά Πρόσωπα», έχουν γίνει καταθέσεις € 240.000 από τον κ. Αντώνη Σβορώνο 
και € 235.000 από τον κ. ∆ιονύση Σβορώνο ως  προκαταβολή εν όψει της συµµετοχής τους στην 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Σηµειώνεται, ότι σε περίπτωση τελικής δεσµευτικής συµφωνίας µε την Culligan ΑΕ, συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις σύνταξης pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σύµφωνα µε την παρ 20.2 
του παραρτήµατος Ι του Κανονισµού, το παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού, τον Κανονισµό (ΕΚ) 
211/2007 και σε συνδυασµό µε τις παρ. 87-94 του κειµένου της CESR/05-054b. Επιπρόσθετα και 
µε βάση το άρθρο 16 του Ν.3401/ΦΕΚ 257 17/10/2005, η Εκδότρια θα προβεί στην δηµοσίευση 
Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στο οποίο θα περιλαµβάνονται: 

• Στοιχεία της συµφωνίας για την εξαγορά της Culligan ΑΕ 

• Οι ως άνω pro forma χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

• Στοιχεία της αποτίµησης της Culligan ΑΕ,  όπως προβλέπεται από το άρθρο 289 του 
Κανονισµού του Χ.Α.   

 
Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έως 
την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α., οι Επενδυτές οι οποίοι θα έχουν ήδη 
εγγραφεί στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πριν τη δηµοσίευση του 
Συµπληρώµατος, θα µπορούν να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός τριών εργάσιµων ηµερών 
από τη δηµοσίευση του. 
 
Επίσης, κατά δήλωση της εταιρίας, στον βαθµό που της είναι γνωστό, δεν υπάρχει δήλωση ή 
πρόθεση από οποιονδήποτε µέτοχο ή άλλο επενδυτή να εγγραφεί για περισσότερο του 5% της 
προσφοράς. 
 

2.16 Μείωση ∆ιασποράς (Dilution) 
 
H παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, περιλαµβάνει την έκδοση νέων µετοχών και ως εκ 
τούτου, δύναται να προκύψει µείωση του δικαιώµατος συµµετοχής στα κέρδη ανά µετοχή για τους 
υφιστάµενους µετόχους της εταιρίας.   
 
Αν συµµετείχαν όλοι οι παλαιοί µέτοχοι µε το ποσοστό που κατέχουν στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου τότε δεν θα υφίστατο διαφοροποίηση της µετοχικής σύνθεσης σε επίπεδο δικαιωµάτων 
ψήφου πριν και µετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει και των άρθρων 7 και 8 του Π∆ 
51/92. 
 
∆εδοµένου πως για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης και 
λαµβάνοντας υπόψη : Α) τις προθέσεις των κυρίων µετόχων όπως παρουσιάστηκαν στην 
παράγραφο 2.15 «Προθέσεις Βασικών Μετόχων» (όπου δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να 
διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν διότι µέρος της συµµετοχής τους σκοπεύουν να 
παραχωρήσουν σε στρατηγικούς επενδυτές που συνδέονται µε τις εταιρίες που πρόκειται να 
εξαγοραστούν) και Β) τις προκαταβολές χρηµάτων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
«Υποχρεώσεις σε Μετόχους και Λοιπά Πρόσωπα» (όπου αναφέρεται πως έχουν γίνει καταθέσεις 
€ 240.000 από τον κ. Αντώνη Σβορώνο και € 235.000 από τον κ. ∆ιονύση Σβορώνο ως ταµειακή 
διευκόλυνση λόγω των αυξηµένων αναγκών της Εταιρίας και εν όψει της συµµετοχής τους στην 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου), παρουσιάζονται τα κάτωθι 2 σενάρια :   
 
1) στην περίπτωση που α) οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. Αντώνιος και ∆ιονύσιος Σβορώνος ασκήσουν 

τα δικαιώµατά τους µόνο κατά το ύψος των άνωθεν αναφερθέντων προκαταβολών, β) δεν 
ασκηθεί ουδόλως το σύνολο των δικαιωµάτων προτίµησης από τους λοιπούς µετόχους και γ) 
δεν καλυφθεί ουδόλως το σύνολο των αδιάθετων µετοχών από άλλους µετόχους ή τρίτα 
πρόσωπα, τότε η µετοχική σύνθεση της Εκδότριας θα διαµορφωνόταν ως ακολούθως: 
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 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ 

METOXOI 
ΚΟΙΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 
ΠΡΟΝΟΜ. 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 
ΚΟΙΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 
ΠΡΟΝΟΜ. 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΑΒΕΕΜ 4,363,980 8.42% 530,170 13.90% 4,363,980 8.17% 530,170 13.90% 

ΕΝΩΣΙΣ  Α.Ε.  3,949,853 7.62% 9,515 0.25% 3,949,853 7.40% 9,515 0.25% 

Αντώνιος Π. Σβορώνος 4,156,354 8.02% 322,018 8.45% 4,956,354 9.28% 322,018 8.45% 

∆ιονύσιος Ν. Σβορώνος 3,667,686 7.08% 159,409 4.18% 4,451,020 8.34% 159,409 4.18% 

Αγγελική Π. Σβορώνου 1,229,610 2.37% 12,320 0.32% 1,229,610 2.30% 12,320 0.32% 

Λαβδας  Α. Σπυρίδων 937,057 1.81% 181,271 4.75% 937,057 1.75% 181,271 4.75% 

Μαρίνα Λου-Σβορώνου 525,688 1.01% 225,305 5.91% 525,688 0.98% 225,305 5.91% 

Μπαγιωκος  Γεώργιος 23,359 0.05% 89,886 2.36% 23,359 0.04% 89,886 2.36% 

Σπυρακης Ι. ∆ηµήτριος - 0.00% 249,062 6.53% - 0.00% 249,062 6.53% 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  32,958,779 63.61% 2,033,974 53.34% 32,958,779 61.73% 2,033,974 53.34% 

Σύνολο 51,812,366 100.00% 3,812,930 100.00% 53,395,700 100.00% 3,812,930 100.00% 
Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποίηση 
 
Σηµειώνεται ότι αυτή η παραδοχή είναι όλως υποθετική και πιθανότατα να µην απεικονίζει την 
πραγµατικότητα. 
 
2) στην περίπτωση που α) οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. Αντώνιος και ∆ιονύσιος Σβορώνος ασκήσουν 

τα δικαιώµατά τους µόνο κατά το ύψος των άνωθεν αναφερθέντων προκαταβολών, β) το 
υπόλοιπο ύψος των δικαιωµάτων των βασικών µετόχων κ.κ. Αντώνιου και ∆ιονυσίου 
Σβορώνου, Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ και ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε ασκηθεί ολόκληρο από νέους στρατηγικούς 
επενδυτές, γ) δεν ασκηθεί ουδόλως το σύνολο των δικαιωµάτων προτίµησης από τους 
λοιπούς µετόχους και δ) δεν καλυφθεί ουδόλως το σύνολο των αδιάθετων µετοχών από 
άλλους µετόχους ή τρίτα πρόσωπα, τότε η µετοχική σύνθεση της Εκδότριας θα 
διαµορφωνόταν ως ακολούθως: 

 

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ 

METOXOI 
ΚΟΙΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 
ΠΡΟΝΟΜ. 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 
ΚΟΙΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 
ΠΡΟΝΟΜ. 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΑΒΕΕΜ 4,363,980 8.42% 530,170 13.90% 4,363,980 7.23% 530,170 13.90% 

ΕΝΩΣΙΣ  Α.Ε.  3,949,853 7.62% 9,515 0.25% 3,949,853 6.54% 9,515 0.25% 

Αντώνιος Π. Σβορώνος 4,156,354 8.02% 322,018 8.45% 4,956,354 8.21% 322,018 8.45% 

∆ιονύσιος Ν. Σβορώνος 3,667,686 7.08% 159,409 4.18% 4,451,020 7.37% 159,409 4.18% 

Αγγελική Π. Σβορώνου 1,229,610 2.37% 12,320 0.32% 1,229,610 2.04% 12,320 0.32% 

Λαβδας  Α. Σπυρίδων 937,057 1.81% 181,271 4.75% 937,057 1.55% 181,271 4.75% 

Μαρίνα Λου-Σβορώνου 525,688 1.01% 225,305 5.91% 525,688 0.87% 225,305 5.91% 

Μπαγιωκος  Γεώργιος 23,359 0.05% 89,886 2.36% 23,359 0.04% 89,886 2.36% 

Σπυρακης Ι. ∆ηµήτριος - 0.00% 249,062 6.53% - 0.00% 249,062 6.53% 

Νέοι Στρατηγικοί Επενδ - 0.00% - 0.00% 6,996,159 11.58% - 0.00% 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  32,958,779 63.61% 2,033,974 53.34% 32,958,779 54.57% 2,033,974 53.34% 

Σύνολο 51,812,366 100.00% 3,812,930 100.00% 60,391,859 100.00% 3,812,930 100.00% 
Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποίηση 
 
Σηµειώνεται ότι αυτή η παραδοχή είναι όλως υποθετική και πιθανότατα να µην απεικονίζει την 
πραγµατικότητα. 
 
Υπενθυµίζεται πως οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ∆ιονύσιος Σβορώνος κατέχουν 
ποσοστά και στις βασικές µετόχους ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε και ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. Περισσότερες 
πληροφορίες περιέχονται στις Ενότητες 3.6 «Οργανωτική ∆ιάρθρωση – Συνδεδεµένες Εταιρίες» 
και 3.16 «Μέτοχοι». 
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Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης δεν υπάρχει γνωστή στην Εταιρεία συµφωνία της οποίας η 
εφαρµογή θα µπορούσε, σε µεταγενέστερο χρόνο, να επιφέρει αλλαγές στον έλεγχο της 
Εκδότριας. 
 
Κατά δήλωση της Εκδότριας, στον βαθµό που της είναι γνωστό, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το 
οποίο να κατέχει άµεσα ή έµµεσα ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που θα έπρεπε να 
κοινοποιείται δυνάµει της ισχύουσας νοµοθεσίας, ούτε υφίστανται λοιπά δικαιώµατα ψήφου στα 
οποία οι βασικοί µέτοχοι να ασκούν επιρροή.  
 
∆εν υφίστανται λοιπά δικαιώµατα ψήφου στα οποία οι βασικοί µέτοχοι να ασκούν επιρροή κατά τα 
άρθρα 7 και 8 του Π∆ 51/92.  
 

2.17   Σύµβουλος Έκδοσης 
 
Σύµβουλος Έκδοσης είναι η ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ, Kλεισόβης 8, 10677 Αθήνα, τηλ.: 210 38 99 
400,  fax: 210 32 16574, ενώ η διαδικασία των εγγραφών για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
θα γίνει από το δίκτυο της ALPHA BANK. 
 
Ο Σύµβουλος Έκδοσης δεν έχει συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την παρούσα 
αύξηση πλην της αµοιβής του για το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και της αµοιβής που θα λάβει ως 
εµπειρογνώµονας για την αποτίµηση της εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
 

2.18   ∆απάνες Έκδοσης  
 
Οι συνολικές δαπάνες της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (Αµοιβή Συµβούλου, Αµοιβή 
Τράπεζας για την  άσκηση των δικαιωµάτων, Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, Πόρος υπέρ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πόρος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ∆ικαιώµατα Κ.Α.Α., 
∆ικαιώµατα Χ.Α., έξοδα εκτύπωσης και διάφορα άλλα έξοδα έκδοσης) εκτιµώνται στο ποσό της 
τάξης των € 443.230 και θα καλυφθούν από τα έσοδα της παρούσας αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου. Αναλυτικά οι δαπάνες εκτιµώνται ως εξής :   
 

Είδος ∆απάνης Ποσό σε € 

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου  83.438 

Τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού  8.344 

Τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  2.048 

Τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για εξέταση Ενηµερωτικού   8.192 

Αµοιβή Finco AE * 180.000 

Αµοιβή Συµβούλου Έκδοσης 23.000 

Αµοιβή για εκτίµηση εταιρίας CULLIGAN HELLAS 12.000 

Αµοιβή για εισαγωγή νέων µετοχών στο Χ.Α.  8.344 

Αµοιβή Αποθετηρίου 25.000 

Πληρωµή πράξεων πίστωσης µεριδίων 3.000 

Εκτύπωση ∆ελτίου 7.000 

Κόστος τραπέζης για καταθέσεις συµµετοχών των µετόχων στην ΑΜΚ 15.000 

Κόστος διάφορων δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων 10.000 

Ταχυδροµικά – ∆ιανοµή δελτίου 15.000 

∆απάνες δηµοσίων σχέσεων 6.000 

∆ιάφορα κόστη (Κόστος απασχόλησης στελεχών κ.λ.π.) 36.864 

ΣΥΝΟΛΟ 443.230 
*Πληροφορίες για την Finco A.E. αναφέρονται στην ενότητα 3.3.10. 
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3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
3.1 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες  
 
Οι ακόλουθες επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές 
καταστάσεις της  Εκδότριας οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Οι καταστάσεις 2004-2005 βάσει των ∆ΠΧΠ, έχουν 
ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αθαν. Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081),ενώ οι 
καταστάσεις 2006 έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αντώνη Χ. Λυµπεραίο 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) και οι δύο µέλη της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, οδός 
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 8691100.  
 
Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για το α΄ 9µηνο του 2007 (01.01 – 30.09.07) έχουν συνταχθεί 
βάσει των ∆ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αθαν. Φραγκισκάκη 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081), της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, οδός Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 8691100. 

Ο Κύκλος Εργασιών της Εκδότριας αυξήθηκε από € 9.006 χιλ. το 2004 σε € 9.339 χιλ. το 2005 και 
€ 9.467 χιλ. το 2006. Η αύξηση κατά το 2006 προήλθε από την διεύρυνση της εµπορικής 
δραστηριότητας της Εκδότριας, που πλέον αποτελεί 52,5% των εσόδων, και συγκεκριµένα από τις 
αυξήσεις Πωλήσεων σε Θερµαντικά Σώµατα (από 379 χιλ. ΕΥΡΩ σε 1.352 χιλ. ΕΥΡΩ) λόγω του 
καινούργιου προϊόντος Europanel Elegant. 
 
Ενώ το Κόστος Πωλήσεων αυξήθηκε ανάλογα κατά το 2006 σε € 9.467 χιλ.  έναντι € 9.339 χιλ. 
κατά το 2005, τα έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης αυξήθηκαν µε ρυθµούς 
µεγαλύτερους από εκείνους των Πωλήσεων (κατά 30,2%), σε € 2.454 χιλ. το 2006 από € 2.110. 
  
Το σύνολο των Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων αυξήθηκε κατά 22% το 2006 και διαµορφώθηκε σε € 
429 χιλ. από € 352 χιλ. το 2005 και € 191 χιλ. το 2004 λόγω κυρίως στην καταβολή τόκων ύψους € 
120 χιλ. στην θυγατρική ΗΦΑΙΣΤΟΣ για αγορά επί πιστώσει. Παρά τις εµπορικές προωθητικές 
ενέργειες και την προσπάθεια µείωσης κόστους, η διατήρηση του µικτού περιθωρίου κέρδους σε 
χαµηλά επίπεδα, είναι ο βασικός λόγος που η Εκδότρια συνέχισε την ζηµιογόνο δραστηριότητα το 
2006 µε ζηµίες 1.630 χιλ. ΕΥΡΩ από 1.276 το 2005. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές παρέµειναν 
αρνητικές και επιδεινώθηκαν το 2006 κατά 1,1 εκ ΕΥΡΩ περίπου (από 375 χιλ. ΕΥΡΩ το 2005 σε 
1.472 χιλ. ΕΥΡΩ το 2006) κυρίως λόγω αύξησης των ζηµιών (από 1.276 χιλ. ΕΥΡΩ σε 1.630 χιλ. 
ΕΥΡΩ), αύξησης των απαιτήσεων κατά 447 χιλ. ΕΥΡΩ, αύξηση αποθεµάτων κατά 158 χιλ. ΕΥΡΩ 
και κατά 115 χιλ. ΕΥΡΩ λόγω µειώσεων των προβλέψεων παροχών προσωπικού που έγιναν 
λόγω απολύσεων προσωπικού για µείωση κόστους. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΒΙΟΣΩΛ 
 

(ποσά σε χιλ. €) 2004  2005  2006  

Πωλήσεις  9.006 9.399 9.467 

Μικτά Αποτελέσµατα 1.344 1.164 1.193 

Κέρδη Εκµετάλλευσης  -826 -939 -1.205 

Χρηµατοοικονοµικά   αποτελέσµατα -169 -338 -425 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων χρήσης -995 -1.276 -1.630 

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους χρήσης και διαφορές 
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων -874 -1.285 -1.757 

   

Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -3,295 -375 -1.472 

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -297 -73 -109 

Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 3,780 332 1553 

Συνολικό Μέρισµα 0 0 0 

Πηγή. ελεγµένες οικ. καταστάσεις 2004-2005 βάσει των ∆ΠΧΠ, από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αθαν. Φραγκισκάκη 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081),ενώ οι καταστάσεις 2006 έχουν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αντώνη Χ. Λυµπεραίο 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΒΙΟΣΩΛ 
 

(ποσά σε χιλ. €) 2004 2005 2006 

Ενσώµατα Πάγια  9.896 9.614 9.305 

Λοιπά Πάγια και Μακροπρ..Απαιτήσεις 916 802 2.168 

Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. 6.096 5.360 5.917 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.908 15.776 17.390 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 11.497 10.080 11.143 

Σύνολο Μακρ. Υποχρεώσ. 415 489 496 

Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρ.  4.996 5.207 5.751 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.411 5.696 6.247 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.908 15.776 17.390 
Πηγή. ελεγµένες οικ .καταστάσεις 2004-2005 βάσει των ∆ΠΧΠ, από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αθαν. Φραγκισκάκη 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081),ενώ οι καταστάσεις 2006 έχουν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αντώνη Χ. Λυµπεραίο 

 
Κατά το 9µηνο 2007 ο Κύκλος Εργασιών της Εκδότριας αυξήθηκε σε € 6.425 χιλ. από € 6.074 χιλ. 
κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2006, από τις αυξήσεις Πωλήσεων σε Θερµαντικά Σώµατα (από 
658 χιλ. ΕΥΡΩ σε 1.288 χιλ. ΕΥΡΩ) λόγω του καινούργιου προϊόντος Europanel Elegant, ενώ το 
Κόστος Πωλήσεων αυξήθηκε ανάλογα σε € 5.656 χιλ.  έναντι € 5.428 χιλ. κατά το 9µηνο 2006, τα 
έξοδα  ∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης, σε € 815 χιλ. από € 704 χιλ. λόγω κυρίως 
αποζηµιώσεων προσωπικού για µείωση κόστους. Η Εκδότρια συνέχισε την ζηµιογόνο 
δραστηριότητα το 9µηνο 2007 µε ζηµίες 1.039 χιλ. ΕΥΡΩ από 1.035 πέρυσι, ενώ  είχε λιγότερες 
αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές κατά το 9µηνο 2007, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο 
του 2006, οι οποίες ανήλθαν σε 388 χιλ. ΕΥΡΩ από 1.222 χιλ. ΕΥΡΩ το 2006, λόγω αύξησης 
Αποθεµάτων και αύξησης απαιτήσεων. 
 

(ποσά σε χιλ. €) 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2007 

Πωλήσεις  6,074 6,424 

Μικτά Αποτελέσµατα 646 769 

Κέρδη  Εκµετάλλευσης -1,035 -1,040 

Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων Χρήσης  -1,339 -1,391 

Κέρδη (Ζηµίες)µετά από Φόρους Χρήσης και διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 
Προηγ. Χρήσεων -1,265 -1,462 

Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -1,222 -388 

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -105 -204 

Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 1,403 759 

Συνολικό Μέρισµα 0 0 

Πηγή. ελεγµένες οικ. καταστάσεις από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αθαν. Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081). 

 
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 30/9/2006 30/9/2007 

Ενσώµατα Πάγια 9.384 8.087 

Λοιπά Πάγια και Μακροπρο.Απαιτήσεις 2.416 3.559 

Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. 5.927 5.767 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.727 17.413 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 11.667 9.786 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 602 401 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 5.458 7.226 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.060 7.627 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 17.727 17.413 
Πηγή. ελεγµένες οικ. καταστάσεις από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αθαν. Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081). 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
 
Τα Στοιχεία ανά Μετοχή που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό 
ελεγκτή – λογιστή. Όλα τα στοιχεία έχουν υπολογισθεί µε βάση τον Σταθµισµένο αριθµό µετοχών, 
εκτός από την Λογιστική αξία ανά µετοχή που έχει υπολογισθεί µε βάση τον Αριθµό µετοχών 
τέλους χρήσης.  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2004 2005 2006 

Κέρδη προ Φόρων -0,02 -0,03 -0,04 

Κέρδη µετά φόρων, αµοιβών ∆Σ και φορολ. Ελεχγ.  -0,02 -0,03 -0,04 

Μέρισµα ανά µετοχή  0 0 0 

Λογιστική αξία ανά µετοχή  0,25 0,22 0,22 

Τα ανά µετοχή µεγέθη έχουν υπολογισθεί βάσει του ∆ΠΧΠ 33. Πηγή  µη ελεγµένη πληροφόρηση της διοίκησης της 
ΒΙΟΣΩΛ. 

 

3.2 Παράγοντες Κινδύνου   
 
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι επενδυτές, πριν 
λάβουν οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης σε µετοχές της Βιοσώλ ΑΒΕ θα πρέπει να 
συνεκτιµήσουν και τους παρακάτω επενδυτικούς κινδύνους. Σε περίπτωση που επέλθει 
οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Βιοσώλ ΑΒΕ, η 
χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα αποτελέσµατα της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και 
ουσιωδώς και ανάλογα µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και στην τιµή πώλησης των 
µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια µέρους ή και του συνόλου της επένδυσης σε αυτές. Οι 
κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδέχεται να 
αντιµετωπίσει η εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι 
γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς τη δραστηριότητα της 
εταιρείας. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η σειρά µε την οποία αναφέρονται οι διάφοροι κίνδυνοι δεν 
υπονοεί τυχόν ιεράρχηση κατά τη σηµαντικότητα ή την πιθανότητα πραγµάτωσής τους. 
 
3.2.1  Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες της Εταιρίας 
 
Κίνδυνος Μερικής Κάλυψης της Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Οι κυριότεροι κάτοχοι κοινών µετοχών της Εταιρείας είναι, η οικογένεια Σβορώνου (ιδρυτές, Μέλη 
∆.Σ. και κύριοι µέτοχοι της ΒΙΟΣΩΛ) και οι συγγενείς εταιρίες ΕΝΩΣΙΣ και  ΗΦΑΙΣΤΟΣ.  
 
Οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ∆ιονύσιος Σβορώνος κατέχουν ποσοστά και στις 
βασικές µετόχους ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε και ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. Ως αποτέλεσµα, ο κ. Αντώνιος Π. 
Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 12,08 % στις κοινές µετοχές της Βιοσώλ 
(και το 11,66% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς υφίστανται και προνοµιούχες 
µετοχές), ενώ ο κ. ∆ιονύσιος Ν. Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 10,58 % 
στις κοινές µετοχές της Βιοσώλ (και το 10,33% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς 
υφίστανται και προνοµιούχες µετοχές). 
 
Όπως έχει προαναφερθεί, οι βασικοί µέτοχοι της εταιρίας, κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ∆ιονύσιος 
Σβορώνος όπως επίσης και οι εταιρίες Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ και ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε, δήλωσαν στις Γενικές 
Συνελεύσεις της 24.9.2007 µε τις οποίες αποφασίστηκε η παρούσα Αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου, ότι δεν προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά την ηµεροµηνία 
της Γ.Σ., ούτε για έξι µήνες µετά την διαπραγµάτευση των νέων µετοχών, διότι µέρος της 
συµµετοχής τους σκοπεύουν να παραχωρήσουν σε στρατηγικούς επενδυτές που συνδέονται µε 
τις εταιρίες που πρόκειται να εξαγοραστούν, ώστε να διευκολύνουν την συµµετοχή των νέων 
στρατηγικών επενδυτών. Πάντως, το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης κεφαλαίου αφορά το ευρύ 
επενδυτικό κοινό, το οποίο κατέχει περίπου το 65% των κοινών και το 51% των προνοµιούχων 
µετοχών της Εταιρίας. 
 
Η πιθανότητα υστέρησης της τιµής διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. προ ή 
κατά την διάρκεια εξάσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης, έναντι της τιµής διάθεσης των νέων 
µετοχών, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά µέρος του επενδυτικού κοινού ως προς την απόφασή 
τους για την συµµετοχή στην αύξηση του  Μετοχικού Κεφαλαίου.   
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Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό συµβούλιο 
θα προβεί στην διάθεση των αδιάθετων µετοχών ελεύθερα κατά την κρίση του και ενδεχοµένως να 
αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης κεφαλαίων. Υπάρχει όµως ο κίνδυνος να µην 
προσελκυσθούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, είτε µέσω 
συµµετοχής επενδυτών, είτε µέσω δανεισµού. Σε µια τέτοια περίπτωση τα κεφάλαια που θα 
εισρεύσουν στην εταιρία θα διατεθούν σύµφωνα µε την προτεραιότητα διάθεσης των 
αντληθησοµένων κεφαλαίων όπως αναλύεται στην παράγραφο “Προτεραιότητα επενδύσεων σε 
περίπτωση µερικής κάλυψης”. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ρευστότητα 
και την οµαλή υλοποίηση του σχεδίου δράσης της εταιρείας.  
 
Εξάρτηση από τους κυρίους µετόχους 
 
Οι κύριοι µέτοχοι της ΒΙΟΣΩΛ, σε περίπτωση που ενεργούσαν από κοινού µε άλλους µετόχους 
µέλη της οικογενείας Σβορώνου και τις εταιρίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ και ΕΝΩΣΙΣ, κατέχουν άµεσα και 
έµµεσα ποσοστό περίπου του 36,40% των µετοχών της Εταιρίας µε δικαίωµα ψήφου. Εποµένως, 
µπορούν να επηρεάζουν σηµαντικά την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την έγκριση 
ή απόρριψη  θεµάτων που τίθενται στην Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
Επίσης, οι κύριοι µέτοχοι της ΒΙΟΣΩΛ, σε περίπτωση που ενεργούσαν από κοινού µε άλλους 
µετόχους µέλη της οικογενείας Σβορώνου και τις εταιρίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ και ΕΝΩΣΙΣ, δύνανται να 
επηρεάζουν σηµαντικά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Προνοµιούχων µετόχων της 
ΒΙΟΣΩΛ. (Στις Γ.Σ. κατείχαν 35,24% των προνοµιούχων µετοχών.)   
 
Στην περίπτωση που, α) δεν ασκήσουν τα δικαιώµατα τους οι βασικοί µέτοχοι σύµφωνα και µε τις 
σχετικές τους δηλώσεις, β) οι υπόλοιποι µέτοχοι µέλη της οικογένειας Σβορώνου ασκήσουν τα 
δικαιώµατα τους, γ) οι λοιποί µέτοχοι ασκήσουν τα δικαιώµατα τους και δ) το σύνολο των 
αδιάθετων µετοχών δεν καλυφθεί από άλλους µετόχους ή τρίτα πρόσωπα, τότε : η Ήφαιστος 
ΑΒΕΕΜ θα κατείχε το 6,17% των κοινών µετοχών (και το 13,90% των προνοµιούχων), η ΕΝΩΣΙΣ 
Α.Ε. θα κατείχε το 5,59% των κοινών µετοχών (και το 0,25% των προνοµιούχων), ο κ. ∆ιονύσιος 
Σβορώνος θα κατείχε το 5,69% των κοινών µετοχών (και το 4,45% των προνοµιούχων) και ο κ. 
Αντώνιος Σβορώνος θα κατείχε το 6,37% των κοινών µετοχών (και το 8,45% των προνοµιούχων). 
(αναλυτικότερη παρουσίαση των στοιχείων στην παράγραφο 2.16 “ Μείωση ∆ιασποράς – 
Αραίωση - Dilution”). Εποµένως, οι κύριοι µέτοχοι της Βιοσώλ θα κατείχαν πάνω από το 23% των 
µετοχών της Εταιρίας µε δικαίωµα ψήφου, γεγονός που δεν θα τους επέτρεπε να επηρεάζουν 
σηµαντικά την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την έγκριση ή απόρριψη  θεµάτων 
που τίθενται στην Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
Εξάρτηση από στελέχη της Εταιρίας   
 
Η λειτουργία και η διαχείριση της Εταιρίας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη ∆ιοίκηση και τα 
βασικά της στελέχη, τα οποία έχουν βαθιά γνώση του αντικειµένου. Τυχόν απρόσµενη παύση της 
δραστηριότητας τους στην διεύθυνση της εταιρείας, πιθανότατα θα επέφερε αποσυντονισµό και 
καθυστέρηση στα σχέδια εξυγίανσης και ανάκαµψης της επιχείρησης.  
 
Υπενθυµίζεται επίσης, πως οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ∆ιονύσιος Σβορώνος είναι και 
∆ιευθυντικά στελέχη και αξίζει να σηµειωθεί πως έχουν διευκολύνει την Εταιρεία µε ταµειακές 
καταβολές κατά τα προηγούµενα έτη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ρόλο τους στη 
διοίκηση της εταιρείας, καθιστά πιθανή τη µείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρίας σε 
ενδεχόµενη αποχώρησή τους.   
 
Εξάρτηση από µεγάλους Προµηθευτές   
 
Κατά τη χρήση του 2006, ανάµεσα στους κυριότερους προµηθευτές της συµπεριλαµβάνονται οι 
εταιρίες WILO  (ποσοστό 9,27% ως προς τις αγορές χρήσης 2006 και ELEKS (ποσοστό 16,77% 
ως προς τις αγορές χρήσης 2006. Η εταιρία WILO κατέχει σηµαντική θέση στην ελληνική αγορά 
κυκλοφορητών και εποµένως η εµπορική της πολιτική µπορεί να επιφέρει σηµαντικές επιδράσεις 
στην Εταιρία. Ήδη η Εταιρία έχει στραφεί προς την ανταγωνίστρια εταιρία GRUNDFOS για την 
αγορά των κυκλοφορητών. 
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Τα προϊόντα που η ΗΦΑΙΣΤΟΣ προµηθεύει στην Εταιρία (ποσοστό 21,52% ως προς τις  αγορές 
χρήσης 2006) είναι τα προϊόντα στους σειράς DeDIETRICH, (λέβητες, καυστήρες και κλιµατιστικά)  
 
Σύµφωνα και µε δήλωση της εκδότριας, οι συνεργασίες της ΒΙΟΣΩΛ µε σηµαντικό µέγεθος των 
προµηθευτών, στηρίζεται σε όρους αγοράς εκτός από τις µεγάλες συνεργασίες µε προµηθευτές 
του εσωτερικού και εξωτερικού µε τους οποίους διατηρεί προνοµιακούς, υπέρ της ΒΙΟΣΩΛ, όρους. 
Οι όροι αυτοί αναφέρονται στη διάρκεια της πίστωσης, στο ανοιχτό πλαφόν χρηµατοδότησης και 
την προνοµιακή ή κατ’ αποκλειστικότητα διάθεση των προϊόντων. Οι ιδιαίτερες αυτές συνεργασίες 
αφορούν την Εταιρία ZEHDER που διαθέτει στη ΒΙΟΣΩΛ τα προϊόντα θέρµανσης RUNTAL και τον 
όµιλο DE DIETRICH που διαθέτει τα προϊόντα OERTLI και DE DIETRICH (χυτοσίδηρος, λέβητες 
και καυστήρες). Τυχόν διακοπή της συνεργασίας µε τις ανωτέρω εταιρίες θα δηµιουργούσε 
σηµαντικά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, προβλήµατα, καθώς η εµπορική εικόνα της Εταιρίας 
είναι στενά συνδεδεµένη µε τους συνεργάτες, που είναι υψηλού επιπέδου. Γενικά, το µεγαλύτερο 
κοµµάτι των προµηθειών της ΒΙΟΣΩΛ πραγµατοποιείται µε προµηθευτές µε τους οποίους διατηρεί 
µακροχρόνια και εποικοδοµητική σχέση συνεργασίας. Με την συγγενή Εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΒΕΕΜ» η ΒΙΟΣΩΛ διατηρεί µια συµφωνία συνεργασίας για την προµήθεια λεβήτων και 
καυστήρων DE DIETRICH, η οποία της επιτρέπει να προµηθεύεται τα προϊόντα στις τιµές που τα 
διαθέτει η DE DIETRICH στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ”.  
 
Η Βιοσωλ δεν φαίνεται να έχει κάποια ανησυχητική εξάρτηση από κάποιον άλλο προµηθευτή, 
καθώς το 39 % των αγορών της προέρχεται από προµηθευτές µε ποσοστό µικρότερο του 5% επί 
του συνόλου. Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι εφόσον η εταιρική στρατηγική προωθεί την παροχή 
πλήρους γκάµας προϊόντων για τα καταστήµατα ειδών θέρµανσης, ενδεχόµενη διαταραχή των 
σχέσεων µε κάποιο προµηθευτή ίσως να δηµιουργήσει αρνητική επίδραση στην εικόνα της 
Εταιρίας σαν συνολική πηγή προµηθειών για τους πελάτες της και εποµένως ίσως να µειωνόταν ο 
όγκος των πωλήσεών της. (Αναλυτικότερη περιγραφή των προµηθευτών παρατίθεται στην 
παράγραφο 3.3.8  ‘Προµηθευτές – Πρώτες Ύλες’)   
 
Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι   
 
Η Βιοσωλ πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της σε κράτη της ζώνης του 
Ευρώ, µε συνέπεια να περιορίζεται ο άµεσος συναλλαγµατικός κίνδυνος. Πάντως, η Εταιρία 
αντιµετωπίζει ανταγωνιστές και από χώρες εκτός της ζώνης του Ευρώ, ενώ ανάµεσα στις αγορές 
που θα µπορούσαν µελλοντικά να επεκταθούν οι δραστηριότητές της, βρίσκονται χώρες της 
Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Σύµφωνα και µε την εκδότρια, o κύριος συναλλαγµατικός 
κίνδυνος προέρχεται από τον ανταγωνισµό της Εταιρίας µε παραγωγούς εκτός στους ζώνης του 
Ευρώ,  όπως από την Τουρκία και την Κίνα.    
 
Κίνδυνος προµήθειας Πρώτων Υλών και διακύµανσης της Τιµής τους  
 
Η Εταιρία δεν έχει αντιµετωπίσει µέχρι σήµερα πρόβληµα επάρκειας πρώτων υλών εκτός από 
ορισµένες σύντοµες σχετικά περιόδους όπου υπάρχουν δυσχέρειες στην προµήθεια 
χαλυβδοελασµάτων. Μεταβολές στις τιµές των υλικών αυτών οφείλονται στην επίδραση των 
διεθνών τιµών των βασικών µετάλλων και επιδρούν συνολικά σε όλους τους παραγωγούς 
ανταγωνιστές της Εταιρίας. 
Η Εταιρία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά εργαλεία αντιστάθµισης κινδύνου των τιµών των 
πρώτων υλών, θεωρώντας ότι οι ποσότητες υλικών από βασικά µέταλλα (χάλυβας, χαλκός και 
αλουµίνιο) που επεξεργάζεται είναι σχετικά περιορισµένες, καθώς προµηθεύεται κυρίως 
επεξεργασµένα προϊόντα, όπως σιδηρελάσµατα, και χαλκοσωλήνες 
 
Εξάρτηση από µεγάλους Πελάτες   
 
Η Βιοσώλ από τα µέσα του 2003 υπέγραψε Σύµβαση κατασκευής προϊόντων και αποκλειστικής 
διανοµής µε την Trane (American Standard Europe BVBA), σύµφωνα µε την οποία η Εταιρεία 
ανέλαβε την κατασκευή κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων, την αποκλειστική διάθεση, προώθηση 
και διανοµή των οποίων για την Ελλάδα, Ρουµανία και Κύπρο ανέλαβε η Trane. Οι διάφορες 
δραστηριότητες της Trane απορρόφησαν συνολικό ποσοστό λίγο µεγαλύτερο του 10 % των 
πωλήσεων της Βιοσώλ στο το 2006 ενώ κανένας άλλος πελάτης δεν απορροφά ποσοστό 
µεγαλύτερο του 10%. Τυχόν διακοπή συνεργασίας µε την Trane θα οδηγούσε, προσωρινά 
τουλάχιστον, σε περιορισµό των πωλήσεων και δυσµενή επίπτωση στα αποτελέσµατα χρήσης της 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Ε. 
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 Ασφαλιστικός Κίνδυνος 
 
Οι δραστηριότητες της εταιρίας αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από 
αρνητικά γεγονότα όπως µεταξύ άλλων ατυχήµατα, βλάβες, ζηµίες σε εξοπλισµό και αποθέµατα. 
Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανό να προκαλέσουν καθυστερήσεις και στην δυσµενέστερη 
περίπτωση, διακοπή εργασιών. Τυχόν τέτοιες αρνητικές εξελίξεις θα δυσχέραιναν την οικονοµική 
θέση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας. Παρά την ασφάλιση των εγκαταστάσεων και των 
αποθεµάτων, σε ενδεχόµενη µερική ή ολική καταστροφή τους, δεν µπορεί να παρασχεθεί καµία 
βεβαίωση ότι η εταιρία θα αποζηµιωθεί άµεσα και στο ακέραιο από την ασφαλιστική εταιρία, ενώ 
ταυτόχρονα η εταιρία θα είχε διαφυγόντα κέρδη, µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν τα οικονοµικά 
της µεγέθη. Η εταιρία δεν διαθέτει αυτόµατη πολιτική προσαρµογής ασφαλίστρων, όµως κατά το 
2006 το αναπόσβεστο ποσό των κτιρίων ήταν ασφαλισµένο κατά 82%, των µηχανηµάτων κατά 
73% και των αποθεµάτων κατά 80%, έχοντας ανασφάλιστη αξία 0,5 εκ ΕΥΡΩ, 1,1εκ ΕΥΡΩ και 0,5 

εκ. ΕΥΡΩ αντίστοιχα.  
 
Έλλειψη Ρευστότητας 
 
Κατά τη χρήση 2006 η εταιρεία σηµειώνει µια αυξητική τάση στον Κύκλο Εργασιών και το µικτό 
κέρδος. Η βελτίωση αυτή των πωλήσεων και η ύπαρξη µικτού κέρδους, δεν είναι αρκετή για να 
µετατρέψει τις Λειτουργικές Ζηµίες σε Λειτουργικά Κέρδη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία 
παρουσιάζει αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές. Τυχόν συνεχιζόµενες χρήσεις µε αρνητικές 
λειτουργικές ταµειακές ροές θα οδηγούσαν είτε σε ανάγκη άντλησης περαιτέρω κεφαλαίων, είτε σε 
περιορισµό των δραστηριοτήτων της εταιρίας. 
 
Επάρκεια Ιδίων κεφαλαίων 
 
Οι συσσωρευµένες ζηµίες, ως αποτέλεσµα των Λειτουργικών Ζηµιών που προαναφέρθηκαν,  
επιβαρύνουν το σύνολο των Αποτελεσµάτων εις νέο και κατά επέκταση τα Ίδια Κεφάλαια της 
Εταιρίας. Συνέχιση αυτών των τάσεων περιορίζει την δυνατότητα διανοµής µερίσµατος στο µέλλον 
και επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας.  
 

3.2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία 
 
Εισαγόµενα προϊόντα  
 
Οι πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους προϊόντων που παράγονται βιοµηχανικώς στην Ελλάδα 
στους κλάδους δραστηριότητας της ΒΙΟΣΩΛ, επηρεάζονται αρνητικά από εισαγωγές από χώρες 
χαµηλού κόστους ( όπως από την Κίνα και την Τουρκία), κίνδυνοι που εντείνονται από τάσεις 
υποτίµησης των νοµισµάτων των χωρών αυτών έναντι του ΕΥΡΩ άµεσα ή έµµεσα.   
Συγκεκριµένα, στον κλάδο της παραγωγής σωµάτων καλοριφέρ παρατηρείται µια σηµαντική 
συγκέντρωση παραγωγής στην Τουρκία χώρα της οποίας η υπέρµετρος παραγωγή επαρκεί για να 
καλύψει µεγάλο µέρος της Ευρωπαϊκής ζήτησης, ενώ αντίστοιχα οι βιοµηχανίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περιορίζουν την δραστηριότητα τους. Σε περίπτωση που η παραγωγή στο εξωτερικό 
συνεχίσει να έχει συγκριτικά χαµηλότερο κόστος, χωρίς η Βιοσώλ να βρει τρόπους να µειώσει το 
κόστος της Βιοµηχανικής της ∆ραστηριότητας, τότε αναµένεται είτε να συρρικνωθεί σηµαντικά η 
ζήτηση για τα προϊόντα παραγωγής της είτε να επηρεαστούν περαιτέρω αρνητικά τα περιθώρια 
κέρδους της.    
 
Ζήτηση προϊόντων Κεντρικής Θέρµανσης 
 
Η ζήτηση προϊόντων κεντρικής θέρµανσης επηρεάζεται πρωτίστως από την εξέλιξη της 
οικοδοµικής δραστηριότητας και από τις οικονοµικές συνθήκες. Επίσης, σηµειώνεται ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων γίνεται στο τελευταίο τετράµηνο (εποχικότητα), γεγονός που 
επιφέρει σχετικά αυξηµένες ανάγκες σε αποθέµατα και απότοµες διακυµάνσεις στις ανάγκες 
κεφαλαίου κίνησης. ∆εδοµένης της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης της Βιοσώλ, τυχόν µείωση 
της ζήτησης προϊόντων κεντρικής θέρµανσης, έστω και βραχυπρόθεσµα, θα επιβάρυνε περαιτέρω 
τα αποτελέσµατα της εταιρείας.  
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Ζήτηση προϊόντων Κλιµατισµού  
 
Όπως τα προϊόντα Κεντρικής Θέρµανσης, έτσι και τα προϊόντα Κλιµατισµού της Βιοσώλ 
απευθύνονται στην οικοδοµή και κατά συνέπεια, τυχόν αρνητικές µεταβολές της οικοδοµικής 
δραστηριότητας θα είχαν  δυσµενή επίδραση στις πωλήσεις και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας.  
 
 

3.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ  
 

3.3.1 Σύντοµο 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 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 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 απορρόφησε τελικά την Neovent καθώς και τη συνδεδεµένη µε αυτήν ΕΛΙΝΟΞ 
που κατασκεύαζε λέβητες και ανοξείδωτους νεροχύτες. Το 1999 οι µετοχές της ΒΙΟΣΩΛ 
εντάχθηκαν στην κατηγορία «εταιριών υπό επιτήρηση» στην οποία διαπραγµατεύονται µέχρι 
σήµερα. 
 
Το 2001 αποφασίσθηκε η συµµετοχή της Εταιρίας στο δίκτυο καταστηµάτων ειδών θέρµανσης µε 
την επωνυµία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ενώ το 2003 η Βιοσώλ 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 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.   

 
3.3.2 Γενικές Πληροφορίες 
 
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  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύµφωνα µε το ισχύον Καταστατικό, έδρα της Εταιρείας είναι ο 
∆ήµος Σπάτων. Η διεύθυνση των γραφείων και ∆ιοικητική έδρα της εταιρείας είναι η Θέση 
Πετρέζα, ΤΚ 19004, ενώ η κύρια βιοµηχανική της εγκατάσταση είναι σε ιδιόκτητο ακίνητο στο Βόλο 
(Α’ ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ) έκτασης 64.000 τ.µ.  
 
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 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 τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων την 
24/9/2007.  Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι :  
 
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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3.3.3 ∆ραστηριότητα της Εταιρείας   
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρίας, 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.  
 
3.3.4 Γενικά Στοιχεία Κλάδων Θέρµανσης και Κλιµατισµού  
 

Κλάδος Θέρµανσης 
 
Οι πιο πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου ασχολούνται και µε την παραγωγή συναφών 
προϊόντων κυρίως υδραυλικών ή ειδών κλιµατισµού. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλές εισαγωγικές 
επιχειρήσεις που εκτός από τα είδη κεντρικής θέρµανσης εισάγουν κλιµατιστικά, υδραυλικά, 
εµπορεύονται ηλιακά συστήµατα κλπ. 
 
Στη χώρα µας κατασκευάζονται λέβητες κεντρικής θέρµανσης, επίσης η εγχώρια βιοµηχανία 
καλύπτει τη συνολική ζήτηση θερµαντικών σωµάτων τύπου Ακάν ενώ αντίστοιχα µόνο µικρό 
τµήµα της ζητήσεως σωµάτων τύπου πάνελ καλύπτεται από Ελληνική παραγωγή. Τέλος το 
σύνολο των καυστήρων και των κυκλοφορητών που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά είναι 
εισαγόµενο. 
 
Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου  
Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης υπάρχουν στην πλειοψηφία των κατοικιών των αστικών 
κυρίως περιοχών. Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης αποτελείται από λέβητα, καυστήρα, 
κυκλοφορητή και θερµαντικά σώµατα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστηµα που αποτελείται από 
ένα κέντρο παραγωγής θερµότητας καθώς και από ένα επιµέρους σύστηµα διανοµής. 
 
Οι λέβητες χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση του νερού και µε βάση τα υλικά κατασκευής τους 
διακρίνονται σε χυτοσιδήρους (µαντεµένιους) και χαλύβδινους.  
Οι καυστήρες ανάλογα µε το είδος του καυσίµου που χρησιµοποιούν διακρίνονται σε πετρελαίου, 
αερίου ή µικτής καύσης.  
Οι κυκλοφορητές εξασφαλίζουν τη µηχανική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την κυκλοφορία 
του νερού και αποτελούνται από µια µικρή αντλία και έναν ηλεκτροκινητήρα. Τα τελευταία χρόνια 
δεν βρίσκουν εφαρµογή τα συστήµατα θέρµανσης µε φυσική κυκλοφορία και έχουν αντικατασταθεί 
από τα συστήµατα θέρµανσης µε κυκλοφορητές. 
 
Τα θερµαντικά σώµατα χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση στο περιβάλλον της θερµότητας που 
προέρχεται από το ζεστό νερό του λέβητα και διακρίνονται στα κλασικά σώµατα τύπου "Ακάν" (σε 
φέτες), στα τύπου "Panel" και στα χαλύβδινα σωληνωτά σώµατα 
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Κλάδος Κλιµατισµού 
 
Η αγορά κλιµατιστικών µηχανηµάτων περιλαµβάνει δυο κύριες κατηγορίες: 
1) τις κεντρικές εγκαταστάσεις κλιµατισµού όπου οι βασικές κατηγορίες προϊόντων είναι ψύκτες, 
κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες και τοπικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (Fan coils) και 
2 )  τις διαιρούµενες κλιµατιστικές συσκευές που διακρίνονται σε split units (single και multi ως 
24.000 btu) και ηµικεντρικά συστήµατα άνω των 24.000 btu. 
 
Η Βιοσώλ κατασκευάζει µηχανήµατα της πρώτης κατηγορίας ενώ δευτερευόντως µόνο 
εµπορεύεται µηχανήµατα της δεύτερης κατηγορίας καθώς και ψύκτες.  
 

3.3.5 Κατηγορίες Προϊόντων και Εµπορευµάτων της Εταιρείας   
 
Είδη Θέρµανσης 
 
Προϊόντα: 

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

• Σώµα καλοριφέρ RUNTAL (σώµα ειδικής µορφής που κατασκευάζεται επί παραγγελία σε 
πλήθος διαστάσεων και χρωµάτων έτσι ώστε να εξυπηρετεί συγκεκριµένες αισθητικές και 
αρχιτεκτονικές ανάγκες). 

 
Εµπορεύµατα : 

• Χαλύβδινοι λέβητες και αυτόνοµες µονάδες θέρµανσης. 

• Θερµαντικά σώµατα και σώµατα λουτρού εισαγωγής από την Ελβετική εταιρία RUNTAL. 

• Θερµαντικά σώµατα  EUROPANEL Elegant και Domus 

• Καυστήρες κεντρικής θέρµανσης OERTLI  

• Ηλιακά Συστήµατα 

• Θερµαντήρες ζεστού νερού  (boilers)  

• Χυτοσίδηροι Λέβητες και Καυστήρες De Dietrich 

• Επίτοιχοι λέβητες αερίου De Dietrich 

• Boiler, κυκλοφορητές, αντλίες, αντλητικά συγκροτήµατα, αυτοµατισµοί, διακόπτες σωµάτων, 
δοχεία διαστολής, δεξαµενές πετρελαίου. 

• Εξαρτήµατα  Χαλκού 

• Πλαστικοί σωλήνες θέρµανσης 

• Χαλύβδινοι Λέβητες BLNS 

 
Είδη Κλιµατισµού 
 
Προϊόντα : 

• Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες. 

• Μονάδες αερισµού και ανάκτησης θερµότητας 

• Πύργοι ψύξεως. 

• Αξονικά αερόθερµα. 

• Ηχοµονωτές 

• Εναλλάκτες θερµότητας 
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Εµπορεύµατα  : 

• Κλιµατιστικά ηµικεντρικά συστήµατα TRANE & DAIKIN. 

• Fan Coils για κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού. 

• Ψύκτες και ηµικεντρικά συστήµατα TRANE 

• Ανεµιστήρες βιοµηχανικού τύπου. 

• Προϊόντα ύγρανσης. 

• Κλιµατιστικά τύπου Split. 
 
Είδη Νεροχυτών 
Η Εταιρία έχει ήδη περιορίσει σηµαντικά την παραγωγή αυτών των προϊόντων.  

 

Στα είδη θέρµανσης, το Europanel, είναι από τα δηµοφιλέστερα 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 τελευταία πενταετία υποβοηθείται από την κατάκτηση νέων µεριδίων αγοράς εις βάρος των 
παραδοσιακών καλοριφέρ σε φέτες.. 
 
Η Βιοσώλ δεν ασχολείται καθόλου µε την παραγωγή παλαιού τύπου σωµάτων µε φέτες, καθώς 
εκτιµά ότι θα εκλείψουν µέσα στην τρέχουσα δεκαετία και έτσι θα αυξηθεί η αγορά των Panels 
αντίστοιχα. Συνεπώς, η στρατηγική τοποθέτηση στο προϊόν, µε δεδοµένη την υποχώρηση των 
παραδοσιακών σωµάτων, δείχνει πλεονεκτική. 
 
Το άλλο σώµα καλοριφέρ της εταιρίας, το Runtal, κατασκευάζεται στην Ελλάδα από τη Βιοσώλ, σε 
συνεργασία µε την Ελβετική πολυεθνική εταιρία ZEHNDER. Η εταιρεία  κατασκευάζει σώµατα και 
για την Ισπανική αγορά, τα οποία 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 ποιοτικές και αισθητικές απαιτήσεις.  Είναι καλοριφέρ που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί όπου υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί στις διαστάσεις, µεγάλες απαιτήσεις 
αντοχής και γενικά όπου χρειάζεται κάτι ξεχωριστό µε ιδιαίτερη εµφάνιση.  
 
Εκτός από τα καλοριφέρ, πολύ σηµαντική είναι και η δραστηριότητα της εταιρίας σε συστήµατα 
κεντρικού κλιµατισµού, όπου υπάρχουν ελάχιστες εταιρίες στην  Ελλάδα µε ανάλογο φάσµα 
προϊόντων.    
 

3.3.6 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά ∆ραστηριότητα – Προϊόν  
 
Ο κύκλος εργασιών της Βιοσώλ, στηρίζεται στη θέρµανση, όπου οι συνδυασµένες πωλήσεις 
Runtal και Panel κυµαίνονται µεταξύ του 26% και 29% του ετησίου κύκλου εργασιών κατά την 
τελευταία τριετία.  

    

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 2004  % 2005  % 2006  % 

Runtal 864 9,59% 894 9,51% 940 9,93% 

Panels 1.772 19,68% 1.685 17,93% 1.519 16,05% 

Θερµαντικά Σώµατα 2.636 29,27% 2.579 27,44% 2.459 25,98% 

Fan Coils 290 3,22% 190 2,02% 181 1,91% 

Αξονικά Αερόθερµα 161 1,79% 159 1,69% 143 1,51% 

Κεντρ. Κλιµατ. Μονάδες 1.207 13,40% 1804 19,19% 1.153 12,189% 

Πύργοι Ψύξεως 100 1,11% 95 1,01% 67 0,71% 

Fan Section 81 0,90% 20 0,21% 56 0,59% 
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Λοιπά Κλιµατισµού 116 1,29% 15 0,16% 32 0,34% 

Κλιµατισµός 1.955 21,71% 2.283 24,29% 1.632 17,24% 

Λέβητες & Εξαρτήµατα 559 6,21% 396 4,21% 398 4,20% 

Θέρµανση 559 6,21% 396 4,21% 398 4,20% 

Νεροχύτες Ανοξείδωτοι 13 0,14% 3 0,03% 0 0,00% 

Πολυκουζινακια 10 0,11%   0,00%   0,00% 

Νεροχύτες 23 0,26% 3 0,03% 0 0,00% 

Σκαλωσιά             

Πωλήσεις  9 0,10% 27 0,29% 0 0,00% 

Σύνολο  9 0,10% 27 0,29% 0 0,00% 

Γενικό Σύνολο Βιοµηχανικής 
∆ραστηριότητας (Ι) 5.182 57,54% 5.288 56,26% 4.489 47,42% 

Κύκλος Εργασιών Ανά Εµπορεύµατα 

Σώµατα Λουτρού 86 0,95% 137 1,46% 222 2,35% 

Σώµατα Panel     991 10,47% 

Λοιπά Σώµατα & Εξαρτήµατα  117 1,30% 242 2,57% 139 1,47% 

Θερµαντικά Σώµατα 203 1,90% 379 1,90% 1.352 14,28% 

Υγραντήρες  5 0,06% 11 0,12% 8 0,08% 

Ψύκτες  90 1,00% 128 1,36% 106 1,12% 

Split    127 1,41% 110 1,17% 108 1,14% 

Κλιµατισµός 222 2,47% 249 2,65% 222 2,34% 

Λέβητες & Εξαρτήµατα  840 9,33% 1084 11,53% 1206 12,74% 

Καυστήρες & Εξαρτήµατα 339 3,76% 387 4,12% 437 4,62% 

Κυκλοφορητές & ∆οχ. 
∆ιαστολής  1310 14,55% 1107 11,78% 997 19,63% 

Χαλκοσωλήνες  603 6,70% 538 5,72% 96 1,01% 

Λοιπά Εξαρτ. Θέρµανσης   140 1,55% 225 2,39% 275 2,90% 

Θέρµανση 3.232 35,89% 3.341 35,55% 2.991 31,59% 

Ηλιακά & Εξαρτήµατα  - 
∆ιάφορα 167 1,85% 142 1,51% 413 4,36% 

∆ιάφορα  167 1,85% 142 1,51% 413 4,36% 

Γενικό Σύνολο Εµπορικής 
∆ραστηριότητας (ΙΙ) 3.824 42,46% 4.111 43,74% 4.978 52,58% 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ενοικιάσεις         0   

Έσοδα από Παροχή 
Υπηρεσιών (ΙΙΙ) 0       0   

Γενικό Σύνολο (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 9.006 100,00% 9.399 100,00% 9.467 100,00% 

* Τα συγκεκριµένα στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή   

 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΑΝΑ ΣΤΑΚΟ∆ 2003 

(ποσά σε χιλ. €)* 2004 2005 2006 

282.2  Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης 3.196 2.979 2.838 

287.9  Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων 31 31  

292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης 1.955 2.335 1.706 

515.4  Εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερµαντικού κλιµατισµού   3.824 4.054 4.923 

ΣΥΝΟΛΑ 9.006 9.399 9.467 
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* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Εξαγωγικά η εταιρεία  άρχισε να δραστηριοποιείται από το 1993 στις αγορές της Μέσης Ανατολής 
(κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες) και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (προϊόντα θέρµανσης) 
χωρίς σηµαντικά αποτελέσµατα. Η Βιοσώλ θεωρεί πως στις αγορές αυτές υπάρχουν ορισµένες 
προοπτικές, κυρίως στα προϊόντα Κεντρικού κλιµατισµού.   
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ποσά σε χιλ. €)* 2004  2005  2006  

Α. Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

Bιοµηχανική ∆ραστηριότητα 

Θερµαντικά Σώµατα 2.517 27,9% 2.458 26,1% 2.374 25,07% 

Κλιµατισµός 1.707 19,0% 2.135 24,8% 1.443 15,24% 

Θέρµανση 559 6,2% 396 4,2% 398 4,20% 

Νεροχύτες 23 0,3% 3 0%   

Σκαλωσιές 9 0,1% 27 0,3%   

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Βιοµηχανικής 
∆ραστηριότητας 4.815 53,5% 5.019 55,3% 4.215 44,52% 

Εµπορική ∆ραστηριότητα 

Θερµαντικά Σώµατα 203 2,3% 379 2,9% 1.352 14,28% 

Κλιµατισµός 222 2,5% 351 2,7% 212 2,23% 

Θέρµανση 3.232 35,9% 2.578 27,4% 2.991 31,59% 

∆ιάφορα  167 1,9% 803 8,54% 413 4,36% 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εµπορικής 
∆ραστηριότητας 3.824 42,5% 4.111 41,6% 4.968 52,48% 

Παροχή Υπηρεσιών 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού  8.639 95,9% 9.130 97,13% 9.183 97,00% 

Β. Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού 

Bιοµηχανική ∆ραστηριότητα 

Θερµαντικά Σώµατα 119 1,3% 121 1,3% 85 0,09% 

Κλιµατισµός 248 2,8% 148 1,6% 189 0,20% 

Νεροχύτες       

Κύκλος Εργασιών  Βιοµηχανικής 
∆ραστηριότητας 367 4,1% 269 2,86% 274 0,29% 

Εµπορική ∆ραστηριότητα 

Κλιµατισµός     10 0,01% 

Κύκλος Εργασιών Εµπορικής ∆ραστηριότητας     10 0,01% 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εξωτερικού 367 4,1% 269 2,86% 284 0,30% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.006 100,0 9.399 100,0% 9.467 100,0% 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις* Τα συγκεκριµένα στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή.   
 
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα, την περίοδο 2004-2006 η Εταιρία πραγµατοποίησε κυρίως 
πωλήσεις στο εσωτερικό καθώς τα σχετικά ποσοστά του κύκλου εργασιών εσωτερικού στο 
σύνολο του Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας υπερβαίνουν το 97%.  
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό του Κύκλου Εργασιών αφορούσε πωλήσεις προϊόντων, οι οποίες µάλιστα 
παρουσιάζουν σχετική µείωση, ενώ αντιθέτως οι πωλήσεις εµπορευµάτων στο εσωτερικό έχουν 
παρουσιάσει αύξηση ποσοστού τους επί των συνολικών πωλήσεων. Συγκεκριµένα, ο Κύκλος 
Εργασιών εσωτερικού από πωλήσεις προϊόντων, από € 4.815 χιλ. τη χρήση 2004 (ποσοστό 
53,5% επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών) µειώνεται σε € 4.215 χιλ. το 2006 (ποσοστό 44,52% 
επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών) ενώ αυτός από πωλήσεις εµπορευµάτων κινείται από € 
4.111 χιλ. τη χρήση 2004 (ποσοστό 41,6% επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών) σε € 4.968 χιλ. 
τη χρήση 2006 (ποσοστό 52,48% επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών).  
 

3.3.7 Παραγωγική ∆ιαδικασία   
 

Κατασκευή Θερµαντικών Σωµάτων 

 
Βασική πρώτη ύλη είναι χαλυβδοελάσµατα διαφόρων διαστάσεων 
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Φάσεις Παραγωγής : 

1. ∆ιαµόρφωση Υδροφόρων Στοιχείων 

Στα µεν σώµατα τύπου Runtal η διαµόρφωση γίνεται µε συγκόλληση ήδη  µετασχηµατισµένων 
ελασµάτων σε πεπλατυσµένους σιδηροσωλήνες (παραγωγής Βιοσώλ), ενώ στα σώµατα τύπου 
panel η διαµόρφωση γίνεται µε την συγκόλληση δύο κατάλληλα διαµορφωµένων λαµαρινών ώστε 
να αποτελέσουν ηµικέλυφη. 

2. ∆ιαµόρφωση 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. ∆οκιµή 

Τα παραχθέντα σώµατα υποβάλλονται σε δοκιµή υπό πίεση έξι ως οκτώ ατµοσφαιρών. 

6. Βαφή 

Τα σώµατα EUROPANEL βάφονται σε ειδικό αυτόµατο συγκρότηµα ηλεκτροστατικής βαφής ενώ 
τα περισσότερα σώµατα Runtal βάφονται µε απλή βαφή φούρνου . 

7. Ποιοτικός Έλεγχος 

8. Συσκευασία µε Χαρτόνι και Συρρικνωµένο Πλαστικό 

Έτσι επιδιώκεται η προστασία 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. ∆ιαµόρφωση 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. ∆ιαµόρφωση 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. 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 54 

5. Συναρµολόγηση Εξωτερικού Κελύφους και Θέση σε ∆οκιµαστική Λειτουργία. 

6. Ποιοτικός Έλεγχος και Συσκευασία. 

Η Εταιρία κατασκεύαζε επίσης ένθετους και επικαθήµενους νεροχύτες. Επειδή η δραστηριότητα 
αυτή δεν ανήκει στο κύριο αντικείµενο της Εταιρίας µε αποτέλεσµα να απαιτεί πρόσθετο δίκτυο 
πωλήσεων αποφασίστηκε να διακοπεί η εν λόγω δραστηριότητα ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται 
τρόποι για να συνεχιστεί η δραστηριότητα αυτή σε άλλο σχήµα µε τη συµµετοχή ή όχι της Εταιρίας. 

Ο βαθµός απασχόλησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας είναι γενικά χαµηλός. Τα 
κύρια παραγωγικά τµήµατα της Εταιρίας (Panel, Runtal, Κλιµατισµός) εργάζονται µε βάση ένα 
πρόγραµµα µίας βάρδιας. Ειδικά στο τµήµα του Κλιµατισµού, όπου κατά καιρούς υπάρχουν 
µεγάλες παραγγελίες από σηµαντικά εκτελούµενα τεχνικά έργα, είναι δυνατόν περιστασιακά να 
αυξηθεί σηµαντικά ο βαθµός απασχόλησης µέχρι και να απαιτηθεί πλήρης απασχόληση των 
αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Ας σηµειωθεί πάντως ότι το Runtal και ο Κλιµατισµός είναι προϊόντα 
που κατασκευάζονται µόνο κατόπιν παραγγελίας κατά συνέπεια και το πρόγραµµα παραγωγής 
προσαρµόζεται στη ποσότητα των παραγγελιών. 

Ορισµένα µηχανήµατα των παραγωγικών τµηµάτων χρησιµοποιούνται µε πρόγραµµα λιγότερων 
ωρών διότι η παραγωγική τους δυναµικότητα υπερβαίνει τις σηµερινές ανάγκες της Εταιρίας (π.χ. 
Βαφείο και Μηχανή Συναρµολόγησης Panel). Το σωληνουργείο της Εταιρίας χρησιµοποιείται µόνο 
για να καλύπτει τις ανάγκες ιδιοπαραγωγής σωληνωτών και κατά συνέπεια λειτουργεί ιδιαίτερα 
λίγες ηµέρες περιοδικά. Τέλος η γραµµή παραγωγής νεροχυτών χρησιµοποιήθηκε κατά το 2003 
για την κάλυψη συγκεκριµένων µόνο παραγγελιών και όχι µε συνεχές πρόγραµµα.   

 
3.3.8 Προµηθευτές – Πρώτες Ύλες   
 
Οι σηµαντικότερες πρώτες ύλες που επεξεργάζεται η εταιρία  είναι, Σιδηροελάσµατα,  Ανοξείδωτα 
Χαλυβδοελάσµατα, Χαλκός, Αλουµίνιο, Ανεµιστήρες-Πτερωτές, Κινητήρες, Χρώµα Πούδρας και 
Υδρόχρωµα. Η Εταιρία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά εργαλεία αντιστάθµισης κινδύνου των 
τιµών των πρώτων υλών, θεωρώντας ότι οι ποσότητες υλικών από βασικά µέταλλα (χάλυβας, 
χαλκός και αλουµίνιο) που επεξεργάζεται είναι σχετικά περιορισµένες (κυρίως προµηθεύεται 
επεξεργασµένα προϊόντα). Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς 
οι περισσότερες συναλλαγές της είναι στην ζώνη του Ευρώ. 
Οι κυριότεροι προµηθευτές της Εταιρίας µε βάση τις αγορές χρήσης 2006 είναι :   
 

Κυριότεροι Προµηθευτές  (ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2006 ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 1.300 21,52% 

WILO HELLAS 560 9,27% 

ELEKS 1.013 16,77% 

HELLENIC STEEL Co AE 441 7,30% 

OERTLI THERMIQUE 367 6,07% 

COMAP HELLAS 136 2,25% 

ΒΡΥΚΟ ΑΕ 62 1,03% 

TRANE HELLAS AE 202 3,34% 

GRUNDFOS HELLAS AEBE 143 2,37% 

RADIMEX VERTRIEBS AG 150 2,48% 

ASSOS SOLARNET 67 1,11% 

SIEMENS 66 1,09% 

ARIKAZAN 268 4,44% 

REFLEX 102 1,69% 

ΛΟΙΠΟΙ 1.164 19,27% 

Σύνολο 6.041 100,0 % 
*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις** Τα συγκεκριµένα στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.   
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Η εταιρεία προµηθεύεται λαµαρίνες κατά ποσοστό 60-70% από την Ελληνική Αγορά (Hellenic 
Steel, Σίδηρος Α.Ε.) και το υπόλοιπο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Hellenic Steel είναι 
η µόνη εγχώρια εταιρία που παράγει ψυχρά χαλυβδοελάσµατα της ποιότητος που χρησιµοποιεί η 
Βιοσωλ στην Ελλάδα. Όµως υπάρχουν σηµαντικές άλλες πηγές στο εγχώριο σιδηρεµπόριο είτε 
από ξένους εµπόρους χάλυβα είτε από παραγωγούς. 
 
Οι αγορές από την Ήφαιστος µπορούν να υποκατασταθούν εύκολα καθώς η Εταιρία διατηρεί 
σχέσεις µε τους βασικούς προµηθευτές της Ήφαιστος 
 

3.3.9   ∆ίκτυο Πωλήσεων     
 
Η Εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο αντιπροσώπων και πωλητών οι οποίοι καλύπτουν όλη τη χώρα για 
την προώθηση των πωλήσεων, καθώς επίσης και δυο οργανωµένα καταστήµατα, στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη. Η Eταιρεία  διαθέτει κάποια σηµεία στήριξης και στο εξωτερικό, από τα οποία 
όµως δεν σηµειώνεται ιδιαίτερος όγκος πωλήσεων. Ο αριθµός των πελατών της Βιοσώλ 
υπερβαίνει τους 2.000 αλλά αρκετοί από αυτούς δραστηριοποιούνται µόνο ευκαιριακά. 
 
Η επιχείρηση διενεργεί τις πωλήσεις της είτε, α) Κατευθείαν σε ιδιώτες, είτε, β) µέσω του δικτύου  
των συνεργαζόµενων καταστηµάτων, είτε, γ) σε κατασκευαστές, και κατ’ επέκταση έχει οργανώσει 
το τµήµα πωλήσεών της στους αντίστοιχους τοµείς. Παρά το σχετικά ευρύ φάσµα των προϊόντων 
της, τελευταίως η εταιρία έχει υιοθετήσει την πολιτική του εµπλουτισµού της γραµµής των 
προϊόντων µε επιπρόσθετα εµπορευόµενα είδη, έτσι ώστε να καλύπτεται  µεγάλο µέρος των 
αναγκών των πελατών.  
 
Κατά τα προηγούµενα έτη, η Βιοσώλ δεν διέθετε µεγάλους τακτικούς πελάτες που να απορροφούν 
ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των πωλήσεών της. Όµως, από τα µέσα  του 2003 υπέγραψε 
σύµβαση κατασκευής προϊόντων και αποκλειστικής διανοµής µε την Trane, οι διάφορες 
δραστηριότητες της οπαίας απορρόφησαν συνολικό ποσοστό λίγο µεγαλύτερο του 20 % των 
πωλήσεων της. Μεταξύ των πελατών συµπεριλαµβάνονται και κατασκευαστικές εταιρίες που 
ενδέχεται για κάποια συγκεκριµένη χρονική περίοδο να απορροφούν σχετικά µεγαλύτερο ποσοστό 
πωλήσεων εξαιτίας κάποιου σχετικά µεγάλου έργου.  
 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

(ποσά σε χιλ. €)* ΠΩΛΗΣΕΙΣ  2006 ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

TRANE ΕΛΛΑΣ ΑΕ 1.055 11,14% 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ.&ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 352 3,72% 

BEMACO 128 1,35% 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 208 2,20% 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ 101 1,07% 

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 147 1,55% 

ΜΑΜΑΛΗΣ Β.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 95 1,00% 

ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ∆-Λ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 90 0,95% 

ΣΕΥ∆ΑΠ 98 1,03% 

ΝΤΑΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 92 0,97% 

Ε.ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ A.Ε. - EUROKLIMA 187 1,98% 

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ 158 1,67% 

ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ 83 0,88% 

∆.ΠΟΝΤΙΚΙ∆ΗΣ – Σ.ΣΗΜΑ∆ΗΣ ΟΕ 144 1,52% 

ΛΟΙΠΟΙ 6.529 68,97% 

ΣΥΝΟΛΟ 9.467 100,0% 
 * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ** Τα συγκεκριµένα στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή.   
 

3.3.10 Σηµαντικές Συµβάσεις  
 
Στα πλαίσια  της κανονικής πορείας των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν εξαρτάται 
σε σηµαντικό βαθµό από βιοµηχανικές, εµπορικές ή χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις, πέραν των 
δανειακών και λοιπών συµβάσεων και των εµπορικών συµβάσεων όπως αυτές παρατίθενται ο 
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παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο .Κάτωθι αναφέρονται οι σηµαντικότερες συµβάσεις σε εξέλιξη που έχει 
συνάψει η εταιρεία.  
  
Συµβάσεις  Συνεργασίας   
 
Σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρεία Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ :  
Με την από 27.12.2000 σύµβαση της Εταιρείας µε την εταιρεία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ» 
(«Αντισυµβαλλόµενη») συµφωνήθηκε η ανάπτυξη από την Αντισυµβαλλόµενη της αλυσίδας 
πωλήσεως ειδών θερµάνσεως, κλιµατισµού, αερίου, υδραυλικών και συναφών οικοδοµικών 
υλικών µε το σύστηµα franchising που σχεδίασε η Εταιρεία. Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ο δικαιοδόχος 
(franchisor). Μεταξύ άλλων, συµφωνήθηκε ότι η Αντισυµβαλλόµενη θα διαθέτει επί ίσοις όροις 
κατά προτεραιότητα τα προϊόντα που θα προµηθεύεται εκάστοτε από την Εταιρεία, ότι θα 
καταβάλει προσπάθεια να µην ενεργεί πωλήσεις προς τους πελάτες της Εταιρείας και ότι θα 
δύναται να εµπορεύεται και άλλα προϊόντα επιπλέον αυτών που δραστηριοποιείται η Εταιρεία 
αλλά εάν αυτά είναι ανταγωνιστικά, µόνον εφόσον θεωρούνται απαραίτητα για τη συµπλήρωση 
του πακέτου των προσφερόµενων προϊόντων της. Τέλος, συµφωνήθηκε ότι στο εκάστοτε 
διοικητικό συµβούλιο της Αντισυµβαλλόµενης, θα συµµετέχει τουλάχιστον ένα µέλος που θα 
υποδεικνύεται από την Εταιρεία, ενώ συµφωνήθηκε ότι σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Αντισυµβαλλόµενης, η Εταιρεία θα µπορεί να συµµετάσχει κατά ποσοστό 40% µε µετρητά.  Η 
διάρκεια ισχύος της σύµβασης είναι δέκα έτη, τα µέρη µπορούν ωστόσο να παρατείνουν την ισχύ 
της µε συµφωνία για 5 έτη κάθε φορά. Επίσης σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα η εταιρία Ήφαιστος 
προµηθεύει την Εταιρία µε προϊόντα της εταιρίας DeDietrich.  
 
Σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρεία FINCO Συµµετοχών Α.Ε 
Μεταξύ της εταιρίας Βιοσώλ και της εταιρίας FINCO Συµµετοχών AE συνήλθε το από 1/8/2007 
Ιδιωτικό Συµφωνητικό µε το οποίο προβλέπεται ότι η FINCO Συµµετοχών AE, η οποία 
δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευµένων οικονοµοτεχνικών συµβουλών και υπηρεσιών σε 
λοιπές ανώνυµες εταιρίες και φορείς ώστε να υλοποιήσουν επενδυτικά, αναπτυξιακά και 
επιχειρηµατικά τους σχέδια, θα συµβάλει στην υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου της 
Βιοσώλ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι το έργο που αναλαµβάνει η FINCO 
Συµµετοχών AE περιλαµβάνει την πραγµατοποίηση επαφών, συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων 
µε ενδιαφερόµενους επενδυτές, την επεξεργασία και γνωµοδότηση επί των νοµικών θεµάτων που 
άπτονται των σχετικών αποφάσεων και σχεδίων και την εκπόνηση οικονοµικών µελετών και 
αναλύσεων που αφορούν στα σχέδια αυτά. Σηµειώνεται ότι η σύµβαση ανάµεσα στην Βιοσώλ και 
FINCO έχει εγκριθεί οµόφωνα από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της 24/9/2007. 
Σηµειώνεται ότι το έργο που ανελήφθη µε αυτήν την σύµβαση από την FINCO είχε ολοκληρωθεί 
πριν την απόφαση για την συµµετοχή του κου Τζαβέλλα (Προέδρου της FINCO) στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρίας και γι αυτό δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων στο προσωπικό του σε 
σχέση µε τις δραστηριότητες που ασκεί. 
 
Σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρία CULLIGAN HELLAS ΑΒΕΕ: 
Με το από 7/9/2007 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Υπεργολαβίας της Εταιρίας µε την εταιρία CULLIGAN 
HELLAS ΑΒΕΕ συµφωνήθηκε η ανάθεση από την CULLIGAN στην ΒΙΟΣΩΛ εκτέλεσης των 
εργασιών κατά αποκοπή που αφορούν στην παραγωγή και συναρµολόγηση Μονάδων 
Αντίστροφης Όσµωσης. 
 
Συµβάσεις παραχώρησης αδείας και franchising   
 
Σύµβαση παραχώρησης άδειας και franchising µε RUNTAL HOLDING COMPANY S.A. (καθολικής 
διαδόχου της εταιρείας ZEHNDER RADIADORES S.A.) :   
Με την από 1.3.1977 σύµβαση της Εταιρείας µε την εταιρεία «RUNTAL HOLDING COMPANY 
S.A.» (εφεξής «Αντισυµβαλλόµενη») συµφωνήθηκε η παραχώρηση δικαιώµατος από την 
Αντισυµβαλλόµενη στην Εταιρεία για την αποκλειστική κατασκευή και πώληση σωµάτων 
καλοριφέρ και µονάδων ψύξης (“dispositifs de chauffage et de refroidissement”) από την τελευταία 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Εταιρεία επίσης απέκτησε µε τη σύµβαση αυτή µη αποκλειστικό 
δικαίωµα εξαγωγής των σωµάτων και µονάδων αυτών σε Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Τουρκία, 
Μέση Ανατολή, το οποίο όµως θα εξαλείφεται στην περίπτωση που η Αντισυµβαλλόµενη 
δραστηριοποιηθεί στις χώρες αυτές. Συµφωνήθηκε η τεχνική συνεργασία µεταξύ των εταιρειών 
στα πλαίσια της οποίας η Εταιρεία θα ελάµβανε βιοµηχανικά σχέδια και τεχνικά δεδοµένα από την 
Αντισυµβαλλόµενη.  Παράλληλα συµφωνήθηκε ότι εφόσον  εξελίσσονταν από τεχνικής απόψεως 
τα σώµατα καλοριφέρ και οι µονάδες ψύξης, η Εταιρεία θα είχε δικαίωµα προτίµησης για την 
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κατασκευή και πώλησή τους εντός της Ελλάδας και της Κύπρου, κατόπιν τροποποίησης της 
σύµβασης αυτής και ενδεχόµενης αύξησης των δικαιωµάτων (royalties). Για κάθε έτος 
συνεργασίας µε την Αντισυµβαλλόµενη, συµφωνήθηκε ότι η Εταιρεία θα της καταβάλει ποσό το 
οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων που πραγµατοποιεί. Η διάρκεια της 
σύµβασης αυτής ορίσθηκε σε 3 χρόνια, µε δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης για ένα έτος εφόσον 
δεν καταγγελθεί τουλάχιστον έξι µήνες πριν από τη λήξη της. Με την από 1.1.1997 τροποποίηση 
της ως άνω σύµβασης συµφωνήθηκε το δικαίωµα εξαγωγής των προϊόντων RUNTAL από την 
Εταιρεία στην εταιρεία Zehnder Radiadores S.A.  Με την από 2.7.1997 επιστολή της τελευταίας 
προς την Εταιρεία καθορίστηκαν τα µοντέλα, οι διαστάσεις, η ποσότητα και το τίµηµα.  Τα µοντέλα 
που παράγονται για λογαριασµό της Zehnder Radiadores S.A δεν διαφέρουν ουσιαστικά από την 
παραγωγή προϊόντων RUNTAL της Εκδότριας, αλλά χρησιµοποιείται άλλη ειδική ονοµατολογία 
που είναι καθιερωµένη στην Ισπανική αγορά. Το τίµηµα καθορίζεται µε βάση το συµφωνηθέντα 
τιµοκατάλογο για τα προϊόντα αυτά. 
 
Συµβάσεις κατασκευής προϊόντων και διανοµής   
 
Σύµβαση κατασκευής προϊόντων και αποκλειστικής διανοµής µε την American Standard Europe 
BVBA (Trane) :   
Με την από 17.7.2003 πενταετή σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της American Standard Europe 
BVBA (εφεξής «Trane»), η Εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων, την 
αποκλειστική διάθεση, προώθηση και διανοµή των οποίων για την Ελλάδα, Ρουµανία και Κύπρο 
ανέλαβε η Trane. Η Εταιρεία συµφώνησε να µην δραστηριοποιηθεί στις περιοχές αυτές για τα εν 
λόγω προϊόντα αλλά και να µη διαθέσει τα προϊόντα αυτά σε τρίτους, είτε µε σκοπό τη διάθεσή 
τους στις προαναφερθείσες χώρες είτε και σε άλλες χώρες. Το τίµηµα της εν λόγω πώλησης 
συµφωνήθηκε µε βάση κατάλογο τιµών που προσαρτήθηκε ως παράρτηµα στην ως άνω 
σύµβαση. Η δε καταβολή του τιµήµατος συµφωνήθηκε τµηµατική. Η Trane δεν δεσµεύεται για το 
τίµηµα της περαιτέρω διάθεσης των προϊόντων αυτών. Συµφωνήθηκε επίσης ότι κάθε 
συµβαλλόµενος θα έχει πρόσβαση στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας του 
αντισυµβαλλοµένου του χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωµάτων (royalties).  
 
Σηµειώνεται ότι όπως ανακοινώθηκε από την Εκδότρια στο Χ.Α. την 7/6/2007, σύµφωνα µε 
τροποποίηση της σύµβασης µε την American Standard Europe BVBA (Trane) την 29/5/2007, 
καταργήθηκε παλαιότερος όρος που έδινε το δικαίωµα πρώτης προτίµησης στην Trane σε 
περίπτωση που οι βασικοί µέτοχοι της Βιοσώλ κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος, ∆ιονύσιος Σβορώνος και 
οι εταιρίες Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ και ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε, πωλούσαν µέρος της συµµετοχής τους. 
 
 Συµβάσεις Αντιπροσώπευσης ή  Πρακτόρευσης   
 
Σύµβαση αντιπροσωπείας µεταξύ του κ. Κωνσταντίνου Μπλέκου και της Εταιρείας : 
Με την από 1 Ιανουαρίου 2002 σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και του κ. Κωνσταντίνου Μπλέκου, 
η Εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να πωλεί, στους νοµούς Λάρισας, Τρικάλων και όπου αλλού 
συµφωνηθεί, τα προϊόντα που κατασκευάζει ή εµπορεύεται µέσω του κ. Μπλέκου απευθείας 
στους πελάτες του, αµείβοντάς τον µε προµήθεια. Ο δε κ. Μπλέκος ανέλαβε την υποχρέωση να 
εξασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων της Εταιρείας στην περιοχή της Θεσσαλίας 
και να εµπορεύεται, διακινεί και προωθεί και προϊόντα από άλλους προµηθευτές ανταγωνιστικά 
και µη µε τα εµπορευόµενα προϊόντα από την Εταιρεία. Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της 
σύµβασης, οι εκπτώσεις που παρασχέθηκαν στον κ. Μπλέκο αποτελούν τις µεγαλύτερες 
εκπτώσεις που προβλέπονται από την εµπορική πολιτική της Εταιρείας στους εκάστοτε ισχύοντες 
τιµοκαταλόγους. Η ισχύς της σύµβασης ορίστηκε έως τις 31.12.02 µε αυτόµατη ανανέωση για τα 
επόµενα έτη, εφόσον οι πελάτες του κ. Μπλέκου είναι συνεπείς στις οικονοµικές συναλλαγές τους 
και η Εταιρεία είναι συνεπής έναντι αυτών, και επί του παρόντος έχει ανανεωθεί έως την 31-12-
2007. Επίσης, ότι σε περίπτωση αδυναµίας εισπράξεως των λογαριασµών των πελατών του, ο κ. 
Μπλέκος υποχρεούται να εξοφλεί ο ίδιος τους λογαριασµούς αυτούς, ενώ τυχόν δικαστική 
επιδίωξη των ποσών αυτών θα αναλαµβάνεται από τον ίδιο.   
 
Σύµβαση αντιπροσωπείας µεταξύ του κ. Στυλιανού Κανελλόπουλου και της Εταιρείας :  
Με την από 1 Ιανουαρίου 2006 σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και του κ. Στυλιανού 
Κανελλόπουλου, η Εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να πωλεί, στους νοµούς Αττικής και 
Φλώρινας και όπου αλλού συµφωνηθεί, τα προϊόντα που κατασκευάζει ή εµπορεύεται µέσω του κ. 
Σ. Κανελλόπουλου απευθείας στους πελάτες του, αµείβοντάς τον µε προµήθεια. Ο δε κ. Σ. 
Κανελλόπουλος ανέλαβε την υποχρέωση να εξασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων 
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της Εταιρείας στην περιοχή της Αττικής και Φλώρινας και να εµπορεύεται, διακινεί και προωθεί και 
προϊόντα από άλλους προµηθευτές ανταγωνιστικά και µη µε τα εµπορευόµενα προϊόντα από την 
Εταιρεία. Σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της σύµβασης, οι εκπτώσεις που παρασχέθηκαν στον κ. 
Σ. Κανελλόπουλο αποτελούν τις µεγαλύτερες εκπτώσεις που προβλέπονται από την εµπορική 
πολιτική της Εταιρείας στους εκάστοτε ισχύοντες τιµοκαταλόγους. Η Εταιρία παραχωρεί την χρήση 
ενοικιαζόµενου αυτοκινήτου στον κ. Σ. Κανελλόπουλο και συµφωνήθηκε όπως η καταβολή του 
µηνιαίου µισθώµατος επιβαρύνει τον ίδιο. Η ισχύς της σύµβασης ορίστηκε έως τις 31.12.06 µε 
αυτόµατη ανανέωση για τα επόµενα έτη, εφόσον οι πελάτες του κ. Σ. Κανελλόπουλου είναι 
συνεπείς στις οικονοµικές συναλλαγές τους και η Εταιρεία είναι συνεπής έναντι αυτών, και επί του 
παρόντος έχει ανανεωθεί έως την 31-12-2007. Επίσης, ότι σε περίπτωση αδυναµίας εισπράξεως 
των λογαριασµών των πελατών του, ο κ. Σ. Κανελλόπουλος υποχρεούται να εξοφλεί ο ίδιος τους 
λογαριασµούς αυτούς, ενώ τυχόν δικαστική επιδίωξη των ποσών αυτών θα αναλαµβάνεται από 
τον ίδιο.   
 
Συµβάσεις Μίσθωσης µε Συγγενείς Εταιρίες 
 
Σύµφωνα µε το υπ.αριθµ. 8725/16.5/.07 προσύµφωνο µίσθωσης ακινήτου µεταξύ της ΒΙΟΣΩΛ 
ΑΒΕ και της συγγενούς εταιρίας NEOVENT AE, η εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως 
παραχωρήσει µε 20ετή µίσθωση έκταση 34.140 τµ του οικοπέδου της στην Α ΒΙΠΕ Βόλου. Ο 
χώρος αυτός θα χρησιµοποιηθεί από την NEOVENT AE για την εγκατάσταση  και λειτουργία 
φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µετά την παροχή ειδικής αδείας από 
την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, στην οποία έχει υποβληθεί σχετική αίτηση. Με την έγκριση της 
αίτησης θα υπογραφεί το οριστικό συµβόλαιο µίσθωσης διάρκειας 20 ετών και µηνιαίο µίσθωµα  
ίσο προς το 4% της παραγόµενης ενέργειας και τουλάχιστον 1.000 € ετησίως. Η εταιρία 
NEOVENT έχει υποβάλλει την υπ’ αριθµ. Ι51667/1.6.07 αίτηση στην ΡΑΕ προκειµένου να εγκριθεί 
η άδεια  παραγωγής ενέργειας φωτοβολταϊκού σταθµού συνολικής ισχύος 1,5 MW που θα διαθέτει 
στη ∆.Ε.Η. και αναµένεται η σχετική έγκριση.  
 
Για λόγους ενηµέρωσης του Επενδυτικού Κοινού σηµειώνεται πως µετά τη λήψη της παραπάνω 
άδειας, για την οποία η Εκδότρια αδυνατεί να εκτιµήσει το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για 
την τελική γνωµοδότηση της ΡΑΕ, απαιτούνται οι παρακάτω άδειες για την πλήρη λειτουργία του 
φωτοβολταϊκού σταθµού. Ο αναµενόµενος χρόνος για την απόκτηση των υπόλοιπων αδειών και 
την πλήρη λειτουργία του σταθµού κατόπιν της τελικής έγκρισης της ΡΑΕ προσδιορίζεται στους 10 
µε 12 µήνες.  
 
Λήψη Άδειας Εγκατάστασης. 
Η άδεια εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας της Θεσσαλίας, στην οποία θα 
λειτουργήσει η εγκατάσταση (άρθρο 8 του Ν3468/2006). 
 
Λήψη άδειας λειτουργίας. 
Η άδεια χορηγείται από τον φορέα που χορηγεί την άδεια εγκατάστασης, µετά από έλεγχο της 
τήρησης των τεχνικών όρων εγκατάστασης κατά την δοκιµαστική λειτουργία του Σταθµού καθώς 
και έλεγχο από το ΚΑΠΕ της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών 
χαρακτηριστικών του εξοπλισµού του Σταθµού. Η άδεια ισχύει για 20 έτη και ανανεώνεται για ίση 
περίοδο (άρθρο 8 του Ν3468/2006). 
 
Σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Για την ένταξη σταθµού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στο δίκτυο της ∆ΕΗ ο διαχειριστής του 
συστήµατος υποχρεούται να συνάψει την Σύναψη πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε τον κάτοχο 
της άδειας παραγωγής της. Με βάση τον Ν3468/2006 καθορίζονται οι όροι και η διάρκεια της 
σύµβασης που είναι δεκαετής και µπορεί να παρατείνεται για άλλα 10 χρόνια µε µονοµερή 
δήλωση του παραγωγού (άρθρο 12 του Ν3468/2006).  
 
Η πιο πάνω επένδυση υπάγεται στον αναπτυξιακό Νόµο 3299/04. Για την υποβολή αίτησης 
υπαγωγής της επένδυσης στον ανωτέρω αναπτυξιακό νόµο απαιτείται να έχει ήδη χορηγηθεί η 
άδεια παραγωγής (άρθρο 5 §23 Ν3299/2004 όπως ισχύει µετά την εφαρµογή του Ν3522/2007). 
 
Λοιπές Συµβάσεις   
 
1. Με την από 14.11.2004 σύµβαση παροχής υπηρεσιών µεταξύ της εταιρείας «ADVANCED 
CONSULTING AE» (ενεργώντας µε την ιδιότητα του επίσηµου συνεργάτη της ALTEC AE) και 
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της Εταιρείας, συµφωνήθηκε η πρώτη να διενεργήσει την ετήσια συντήρηση του υπάρχοντος 
πληροφοριακού ERP συστήµατος «ATLANTIS» της εταιρείας «ALTEC» µαζί µε όλες τις 
υποχρεώσεις που περιγράφονται λεπτοµερώς σε συνηµµένο στη σύµβαση παράρτηµα.  
Επίσης η «ADVANCED CONSULTING AE» ανέλαβε να διασφαλίσει την εύρυθµη επικοινωνία 
του «ATLANTIS» µε το προϊόν «HAGEN» για 5 έτη.  Η αµοιβή της «ADVANCED 
CONSULTING AE» ορίσθηκε στα 8.750 ευρώ κατ’ έτος συν Φ.Π.Α.  Τέλος προβλέφθηκε η 
αµοιβή να αυξηθεί µόνο εφόσον αναβαθµιστεί η εγκατάσταση διατηρώντας έκπτωση 30% επί 
του ισχύοντος τιµοκαταλόγου.   

 
2. Με την από 15.4.2004 σύµβαση παροχής νοµικών υπηρεσιών µεταξύ της δικηγορικής 
εταιρείας «Kαρατζά & Συνεργάτες» και της Εταιρείας συµφωνήθηκε η δικηγορική εταιρεία να 
παρέχει νοµικές υπηρεσίες στην Εταιρεία οι οποίες θα αφορούν σε θέµατα οποιασδήποτε 
φύσης σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία της Εταιρίας, για περίοδο αόριστης διάρκειας 
µέχρι κάποιος συµβαλλόµενος να καταγγείλει τη σύµβαση. Ενδεικτικά, η ∆ικηγορική Εταιρία 
θα προσφέρει τις κατωτέρω Υπηρεσίες: θα παρέχει νοµικές συµβουλές για την κατάρτιση και 
εκτέλεση των συµβάσεων που συνάπτει η Εταιρία, θα ενηµερώνει και θα συµβουλεύει την 
Εταιρία σχετικά µε ζητήµατα εµπορικού δικαίου, καθώς και σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της 
τελευταίας που απορρέουν από κάθε εφαρµοστέο κανόνα δικαίου έναντι των εποπτικών 
αρχών και κάθε άλλης αρχής και θα παρέχει στην Εταιρία γνωµοδοτήσεις επί κάθε είδους 
νοµικού ζητήµατος που ανακύπτει και συναρτάται µε τα ανωτέρω. Περαιτέρω, και εφόσον κατ’ 
εξαίρεση απαιτείται, δικηγόρος της ∆ικηγορικής Εταιρίας θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου  και στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας, προκειµένου να παρέχει 
νοµικές συµβουλές σε σχέση µε τα θέµατα που θα συζητούνται εκεί. Τα µέρη δηλώνουν και 
συµφωνούν ότι οι ως άνω ενδεικτικά αναφερόµενες υπηρεσίες δεν περιλαµβάνουν έκτακτες 
υποθέσεις, οι οποίες εκφεύγουν των καθηµερινών αναγκών της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά η 
µεταβίβαση ακινήτων, η απόκτηση ή µεταβίβαση συµµετοχών, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 
εταιριών, η εισαγωγή σε χρηµατιστήριο, οι νοµικοί έλεγχοι εταιριών, η διεκπεραίωση ιδιαίτερα 
σηµαντικών δικαστικών υποθέσεων. Η ετήσια µεικτή αµοιβή της δικηγορικής εταιρείας 
συµφωνήθηκε να ανέρχεται από 1.1.2004 ως 31.12.2004 στο ποσό των 11.000 ευρώ, ενώ για 
την περίοδο 1.1.2005-31.1.2005 στο ποσό των 12.000 ευρώ. Περαιτέρω αναπροσαρµογή 
στην ετήσια αµοιβή χωρεί µόνο µε συµφωνία των συµβαλλοµένων. 

 
∆ανειοληπτικές Συµβάσεις   
 
Τράπεζα Πειραιώς A.E.  
Η Εταιρία έχει υπογράψει από την 29 Νοεµβρίου 2000, σύµβαση πίστωσης µε ανοιχτό 
αλληλόχρεο λογαριασµό µε την Τράπεζα Πειραιώς. Το όριο πίστωσης ανέρχεται έως 100.000.000 
δραχµές  (€ 293,470) ή το ισόποσο σε συνάλλαγµα.   
 
Τράπεζας Κύπρου ΛΤ∆  
Η Εταιρία έχει υπογράψει από την 25 Ιανουαρίου 2001, σύµβαση πίστωσης µε ανοιχτό 
αλληλόχρεο λογαριασµό µε την Τράπεζα Κύπρου. Με την από 23/7/2003 πρόσθετη πράξη 
συµφωνήθηκε η αύξηση του ποσού της πίστωσης κατά 200.000 Ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό 
πίστωσης ανήλθε σε 500.000 Ευρώ.  
 
FBB - First Business Bank S.A.   
Με την αριθ.167/3/29.9.2005 Πρόσθετη Πράξη Τροποποίησης αυξήθηκε το όριο της πίστωσης 
από το ποσό των ευρώ 1.600.000 στο ποσό των ευρώ 1.750.000 (η Βιοσώλ έχει συναινέσει στην 
παροχή προσηµειώσεως υποθήκης επί των ακινήτων της στη ΒΙ.ΠΕ Βόλου µέχρι ποσού ευρώ 
1.920.000  για εξασφάλιση). 
 
Alpha Bank   
Σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, το όριο πίστωσης ανέρχεται έως 150.000.000 δραχµές 
(440 χιλ. ΕΥΡΩ), εκ του οποίου τα 50.000.000δραχµές (147 χιλ. ΕΥΡΩ)  ανοικτά, και το ως άνω 
όριο θα καλύπτεται µε ενεχυρίαση αξιόγραφων της πελατείας της Εταιρείας σε ποσοστό 110% για 
το πέραν των 50.000.000 δρχ. (147 χιλ. ΕΥΡΩ) ποσό.   
 
Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. 
Η εταιρία έχει υπογράψει από την 12

η
 Απριλίου 2007 σύµβαση πίστωσης µε ανοιχτό αλληλόχρεο 

λογαριασµό µε την Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. Το όριο πίστωσης ανέρχεται σε 
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700.000 € για χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης ή/και για άνοιγµα Ενέγγυων Πιστώσεων ή/και 
για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών. 
 
Η Εκδότρια δηλώνει πως δεν έχει σηµαντικές υποχρεώσεις ή δεσµεύσεις πέραν όσων 
προαναφέρθηκαν.  
 

3.3.11 Άδειες Λειτουργίας  
 
Με την απόφαση µε αρ. πρωτ. 1616/Φ14-1073 και ηµεροµηνία 5.7.2007 του Νοµάρχη Μαγνησίας 
παρασχέθηκε στην Εταιρεία άδεια λειτουργίας αόριστης διάρκειας µετά από πραγµατοποιηθείσα 
µηχανολογική επέκταση, ως και ανανέωση της αριθµ. 605/98 άδειας εργοστασίου παραγωγής 
προϊόντων θερµάνσεως, κλιµατισµού, ηλεκτρικών συσκευών, συστηµάτων αφαλάτωσης – 
φιλτρανσης, επεξεργασίας ύδατος κλπ. 
 
Σύµφωνα µε την από 12.11.2007 επιστολή του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, η ως άνω 
άδεια δεν έχει ανακληθεί έως την ηµεροµηνία που φέρει η επιστολή.   
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας δεν υπάρχουν και δεν απαιτούνται άλλες ειδικές άδειες 
λειτουργίας. 
 
3.3.12 Σήµατα – Ευρεσιτεχνίες   
 
Η Εταιρεία έχει καταθέσει τα παρακάτω ελληνικά εµπορικά σήµατα : 
 

Σήµα Αριθµός 
Σήµατος 

Απόφαση ∆ιοικητικής 
Επιτροπής Σηµάτων 

∆ικάσιµος ∆ΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 

 
Βιοσώλ 
 
Biossol 
 
 
Europanel 
 
 
 
Elinox 

 
163248 
 
163249 
 
 
98279 
 
 
 
163247 

 
6144 κλάσεις 6-9-11-25 
 
6145 κλάσεις 6-9-11-25 
 
 
315 κλάση 11 
 
 
 
6143 κλάση 11 

 
6-3-2003 
 
6-3-2003 
 
Ανανεώθηκε για νέα δεκαετία από 
29.12.1997 µε την αριθ.πρωτ. 
8232/23.6.1998, 3.8.98 απόφαση  
 
 
6-3-2003 

 
06-03-2013  
 
06-03-2013  
 
 
29-12-2007  
 
 
 
06-03-2013 

 
Παρατηρήσεις :   
 
α. H εταιρία BSH BOSCH AND SIEMENS HAUSGERATE Gmbh (η BSH) άσκησε την υπ’ αριθ. 
37/2004 τριτανακοπή ισχυριζόµενη ότι το άνω σήµα είναι συναφές προς το δικό της PROLINOX.  
Τελικώς υπεγράφη ανάµεσα στα µέρη η από 25.8.2005 Συµφωνία (Prior Rights Agreement) 
δυνάµει της οποίας η Εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση να µην ασκεί τα δικαιώµατά της από τη 
χρήση του άνω σήµατος εις βάρος του σήµατος PROLINOX της BSH, να ανέχεται νέες 
καταχωρήσεις και καταχωρήσεις ελάχιστων  τροποποιήσεων του προηγούµενου σήµατος της BSH 
και να περιορίσει τη χρήση του άνω σήµατος µόνο σε ανοξείδωτους νεροχύτες και µπόιλερ, η δε 
BHS ανέλαβε να αποσύρει την τριτανακοπή. 
 
β. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την από 9.10.2007 επιστολή του δικηγόρου Γεωργίου Μηνούδη, 
εκκρεµεί η εκδίκαση από την ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων της αίτησης διαγραφής του ∆ηµητρίου 
Φαραζά κατά της 162927 δήλωσης ηµεδαπού σήµατος «NEOVENT». Η αίτηση αυτή 
πραγµατοποιήθηκε αφού η Εταιρία πέτυχε να γίνει δεκτή από τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων 
δική της αίτηση διαγραφής κατά οµώνυµου σήµατος του ∆ηµητρίου Φαραζά και συζητείται κατόπιν 
αλλεπάλληλων αναβολών στις 4/12/2007. Θεωρείται ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι ευνοϊκή 
για την Εταιρία. Σηµειώνεται ότι ο ∆ηµήτριος Φαραζάς κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της απόφασης της ∆ιοικητικής Επιτροπής σηµάτων που 
αποφασίζει την διαγραφή του οµώνυµου σήµατός του η οποία και απορρίφθηκε. 
 
γ. Η ισχύς των σηµάτων Κ,2Κ,3Κ,ΗΜ,I,2I,3I (αριθµοί 65.820-65.827) έληξε την 1.12.2005 χωρίς να 
ανανεωθεί.   
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Η Εταιρία δεν εκµεταλλεύεται διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η καταχώρηση, επ’ ονόµατι της Εταιρίας, 
των σηµάτων που αναφέρονται είναι µακράς διαρκείας και ανανεώνεται οµαλά κατά την λήξη τους 
κάθε φορά. Επίσης, δεν υπάρχει άδεια εκµετάλλευσης για οποιαδήποτε δραστηριότητα της 
Εταιρίας.  

 
3.3.13 Επενδύσεις   
 
Η εταιρία κατέχει από 50ετίας άδεια κατασκευής (License) από την Ελβετική Runtal S.A. δια την 
κατασκευή σωµάτων καλοριφέρ ειδικού τύπου. Καµία άλλη άδεια εκµετάλλευσης Βιοµηχανική, 
Εµπορική ή Οικονοµική σύµβαση, δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή µέθοδος κατασκευής δεν έχει 
θεµελιώδη σηµασία για την δραστηριότητα της Εταιρίας.  
 
Οι επενδύσεις της εταιρίας ανά κατηγορία παγίων ήταν οι ακόλουθες 
 

  (ποσά σε χιλ. €) 
2004 2005 2006 

1.1-
30.9.2007 

ΣΥΝΟΛΟ 

  Κτίρια και τεχνικά έργα 0 4 0 0 4 

  Μηχαν.- Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός τεχν. εξοπλισµός 0 23 0 0 23 

  Λοιπά Πάγια-Λογισµικά προγράµµατα 261 31 112 200 604 

  Σύνολο Επενδύσεων 261 58 112 200 631 

 
 Κατά το 2004 ολοκληρώθηκε η αγορά και η εγκατάσταση του λογισµικού και του µηχανογραφικού 
εξοπλισµού που αφορούσε την επένδυση του επιδοτούµενου προγράµµατος Μέτρο 3.2 
«Τεχνολογικός Εκσυγχρονισµός Πληροφοριακών Συστηµάτων». Πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος του 
προγράµµατος και εισπράχθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο επιχορήγηση ύψους 91.300€. 
Κατά  το έτος 2005 οι σχετικές δαπάνες αφορούσαν την κατασκευή βαφείου ασταρώµατος, τη 
διαµόρφωση εκθεσιακού χώρου και αγορά λογισµικών προγραµµάτων. Κατά το έτος 2006  
αγοράστηκε από την συγγενή εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, το λειτουργικό σύνολο εφαρµογών 
οργάνωσης και παρακολούθησης ∆ικτύου Καταστηµάτων της εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων και 
των Ενσώµατων Παγίων  (Έπιπλα, Σκεύη, Η/Υ κλπ) που υπήρχαν στα καταστήµατα ∆ικτύου. Η 
ανωτέρω αγορά αποτελεί µέρος της ∆ιάθεσης των Κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την 
προηγούµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και έχει παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 
‘Προορισµός Νέων Κεφαλαίων’ του Ενηµερωτικού που είχε συνταχθεί για την συγκεκριµένη 
αύξηση Μ.Κ. 
Κατά το 2007 ολοκληρώθηκε η µετεγκατάσταση της εταιρίας στα νέα της γραφεία στα Σπάτα 
Αττικής σύµφωνα µε το επενδυτικό της πρόγραµµα. 
 

3.4 Τάσεις και Προοπτικές της Εταιρίας 
 
Αναφορικά µε τις σηµαντικότερες τάσεις που έχει διαπιστώσει η Εκδότρια και που αφορούν στον 
κλάδο δραστηριοποίησης της, επισηµαίνονται τα εξής:  
 

• ∆ιεθνώς, στον κλάδο της παραγωγής σωµάτων καλοριφέρ παρατηρείται µια σηµαντική 
συγκέντρωση παραγωγής στην Τουρκία. Η παραγωγή µε έδρα στην Τουρκία ήδη επαρκεί για 
να καλύψει µεγάλο µέρος της Ευρωπαϊκής ζήτησης ενώ αντίστοιχα οι παραγωγοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζουν την δραστηριότητα τους. 

• Τα αποθέµατα των εταιριών του κλάδου είναι συνήθως σηµαντικά ώστε να προσαρµόζονται οι 
εταιρίες στην εποχικότητα της ζήτησης. Το κόστος των πρώτων υλών ακολουθεί την 
διακύµανση των τιµών των βασικών µετάλλων και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής 
αύξηση της τιµής των πρώτων υλών. Η αύξηση αυτή οφείλεται και στην µεγάλη ζήτηση 
χάλυβα, χαλκού και αλουµινίου από τις κινεζικές εταιρίες. 

• Οι Ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις µειονεκτούν σηµαντικά από πλευράς αποδοτικότητας 
κεφαλαίων σε σχέση µε τις εισαγωγικές επιχειρήσεις. Επίσης, ότι οι εµπορικές εταιρίες του 
κλάδου είναι µεγαλύτερες από τις βιοµηχανικές από πλευράς όγκου πωλήσεων και η εξέλιξη 
του συνολικού όγκου πωλήσεων των εµπορικών επιχειρήσεων είναι γενικά αυξητική.  

 
Οι διαπιστώσεις αυτές βρίσκονται πίσω από την προσπάθεια της Βιοσώλ να ενδυναµώσει, κυρίως 
στον κλάδο της θέρµανσης, την εµπορική της παρουσία και να επεκτείνει τη γκάµα των προϊόντων 
που εµπορεύεται σηµαντικά κατά τα τελευταία χρόνια.   
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Σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση της Εταιρίας κατά την τρέχουσα περίοδο (από 1/1/2007) στους κλάδους 
που δραστηριοποιείται η Βιοσώλ διαπιστώνονται οι κάτωθι τάσεις όσον αφορά τις ανάγκες της 
αγοράς και τις αντίστοιχες πωλήσεις. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την διοίκηση της εταιρείας δεν 
υφίσταται καµία γνωστή σε αυτήν τάση, αβεβαιότητα, αίτηµα, δέσµευση γεγονός που ευλόγως 
µπορεί να αναµένεται ότι θα επηρεάσει σηµαντικά τις προοπτικές της Βιοσώλ ΑΒΕ τουλάχιστον για 
την τρέχουσα χρήση, πέραν των κατωτέρω: 
 

1. Οι πωλήσεις της εταιρίας κατά το τρέχον έτος είναι αυξηµένες κατά 7% περίπου σε σχέση 
µε τις αντίστοιχες περσινές, όµως συνεχίζεται η συσσώρευση αρνητικών αποτελεσµάτων, 
λόγω αυξηµένου κόστους παραγωγής και δαπανών διοίκησης.  
2. Η εταιρία προσπαθεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ειδών που εµπορεύεται µε 
την εισαγωγή νέων προϊόντων χαµηλότερου κόστους. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας 
έχει ήδη ξεκινήσει η εισαγωγή προϊόντων από χώρες χαµηλού κόστους παραγωγής, όπως η 
Τουρκία και η διάθεση αυτών στην εγχώρια αγορά.   
3.  Η εταιρία παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της επεξεργασίας 
ύδατος, προσεγγίζει εταιρείες του κλάδου αυτού µε σκοπό την εξαγορά τους. Η 
πραγµατοποίηση αυτών των ενεργειών εξαρτάται από την επιτυχία της παρούσης αύξησης.  

 
Συνοπτικά οι άµεσοι στόχοι της εταιρίας είναι: 
(α)  ∆ιεύρυνση του µεριδίου αγοράς στο εσωτερικό 
(β)  Εξάπλωση στις αγορές του εξωτερικού.  
(γ) ∆ιείσδυση σε νέους τοµείς δραστηριότητας.  
 
Εσωτερική Αγορά. 
Η εταιρία σχεδιάζει: 
α) Να εµπλουτίσει τα πωλούµενα προϊόντα στον τοµέα της θέρµανσης και του κλιµατισµού µε 
τρόπο ώστε η συνολική της προσφορά προϊόντων να είναι πιο ανταγωνιστική και να περιλαµβάνει 
και προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις συνήθεις απαιτήσεις της αγοράς Και 
β) Την διείσδυση σε νέους τοµείς δραστηριότητας (επεξεργασίας ύδατος και παραγωγής 
ενέργειας) που αναµένεται να παρουσιάσουν σηµαντική ανάπτυξη στα επόµενα χρόνια.    
 
Εξάπλωση στην Αγορά Κλιµατισµού του Εξωτερικού. 
Η εταιρία στοχεύει να αυξήσει τη συµµετοχή της στις µεγάλες αγορές κλιµατισµού της Ανατολικής 
Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και των χωρών του Περσικού Κόλπου. Ήδη η επέκταση αυτή 
µπορεί να στηριχθεί στην στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας σε συνδυασµό µε το γεγονός 
ότι το προϊόν, εφόσον είναι αποδεκτό από µια από τις µεγαλύτερες εταιρίες κλιµατισµού (TRANE) 
µπορεί να θεωρηθεί γενικά παραδεκτό.   
 

3.5 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις – Ασφάλειες   
 

3.5.1  Ιδιόκτητα ακίνητα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις  
 
Ιδιόκτητα ακίνητα  
 
Η Εταιρία είναι ιδιοκτήτρια ενός οικοπέδου 64.000 τ.µ. στο Βόλο (∆ιµηνιό Μαγνησίας). Στο 
οικόπεδο αυτό η Εταιρεία διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εµβαδού τ.µ. 16.082,84, 
αποτελούµενες από δύο κεντρικά κτίρια (κτίρια Α & B) και δύο βοηθητικά (θυρωρείο και κτίριο 
αεροσυµπιεστών). Τα κτίρια Α και Β κατασκευάστηκαν το 1974 και 1976 αντίστοιχα, η προσθήκη 
γραφείων στο κτίριο Α το 1975, οι προσθήκες (α) και (β) στο κτίριο Β κατασκευάστηκαν το 1996 
και 1997 αντίστοιχα και το θυρωρείο µε το κτίριο των αεροσυµπιεστών το 1976. 
 
Ειδικότερα: 
 
� Το κτίριο Α’ περιλαµβάνει ισόγειο µε γραφεία 506,52 τ.µ. και 1

ο
 όροφο (προσθήκη) µε γραφεία 

506,52 τ.µ. και βιοµηχανοστάσιο εµβαδού 9.670,31 τ.µ.  
 
� Το κτίριο Β’ περιλαµβάνει ισόγειο µε βιοµηχανοστάσιο 2.737,62 τ.µ., ισόγειο (α) προσθήκη µε 

βιοµηχανοστάσιο 1.356,75 τ.µ., ισόγειο (β) προσθήκη µε βιοµηχανοστάσιο 1.230,12 τ.µ., 
θυρωρείο 25 τ.µ. και κτίριο αεροσυµπιεστών 50 τ.µ. 
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Τα ανωτέρω ακίνητο βρίσκεται στην ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Βόλου και παρέχει δυνατότητες µελλοντικής 
ανάπτυξης µε ανάλογη χρήση των διαφόρων ωφεληµάτων (κίνητρα) που προβλέπονται για τις 
εγκατεστηµένες στην ΒΙΠΕ εταιρίες 
 
Η αναπόσβεστη λογιστική αξία των ανωτέρω ακινήτων ανέρχεται στις 31.12.2006 σε € 9.305.337 
µαζί µε τα ενσωµατωµένα πάγια.  
 
Επί  των  ακινήτων    έχουν  εγγραφεί  προσηµειώσεις   συνολικού   ποσού  1.920.000 €  για 
ασφάλεια  τραπεζικών  δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.06  ανερχόταν  σε 1.722.107  
€. 
 
Κατωτέρω παρατίθεται αναλυτική παρουσίαση του λογαριασµού  «Ενσώµατα Πάγια» της Εταιρίας 
κατά την 31.12.2006. 
 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την  31.12.2006 

(ποσά σε χιλ. €) 

Γήπεδα & 
Οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές  
εγκαταστ
άσεις 

Μηχανήµατα 
&  

µηχανολογικές  
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά  
µέσα 

Έπιπλα,  
λοιπός   

εξοπλισµός 
και  λοιπά 
πάγια 

Πάγια  υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή 
αποτίµησης 2,240 2,979 4,815 1 254 0 10,289 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 0 179 714 1 89 0 983 

Αναπόσβεστη  
αξία 2,240 2,800 4,101 0 165 0 9,306 

 * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγορασθέν µέσα  στη  χρήση  2004 νέο  λογισµικό, 
το οποίο αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία  στο  2005  και  η  
ωφέλιµη ζωή του καθορίσθηκε από τρία έως δέκα πέντε  έτη, ενώ το προγενέστερα αγορασθέν 
λογισµικό αποσβέσθηκε ολοσχερώς  στο 2004. Η κίνηση  των σχετικών   λογαριασµών  έχει  ως 
εξής: 
 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κατά την 31.12.2006  

(ποσά σε χιλ. €) Λογισµικά Προγράµµατα 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 357 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 74 

Αναπόσβεστη αξία 283 

 
Οι αποσβέσεις του λογισµικού βάρυναν τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα διάθεσης. 
 

3.5.2 Ενοικιαζόµενα ακίνητα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
 
Η Εταιρία µισθώνει τα παρακάτω ακίνητα: 
 
� Επί  οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 9.243,55 m

2
  στην κτηµατική περιφέρεια ∆ήµου Σπάτων 

του νοµού Αττικής και ειδικότερα στην Θέση Πετρέζα, αποθήκη – κατάστηµα εκτάσεως 
2.503,41 m

2
 . Το ακίνητο αυτό χρησιµοποιείται ως χώρος γραφείων και ως αποθηκευτικός 

χώρος της Εταιρίας. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι 9 έτη ( 1/7/2007 – 30/6/2016) και το 
µηνιαίο µίσθωµα 15.000 €. 

 
� Επί της οδού 28

ης
 Οκτωβρίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Ισόγειο χώρο και πατάρι, 

συνολικής έκτασης 453,09 m², το οποίο χρησιµοποιείται ως γραφεία και αποθηκευτικός χώρος 
του υποκαταστήµατός µας (Μηνιαίο Μίσθωµα: € 2.802,60). Η διάρκεια της µίσθωσης είναι από 
20.7.2001 – 19.7.2013). 
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3.5.3 Μηχανολογικός εξοπλισµός  
 
Ο µηχανολογικός εξοπλισµός απαρτίζεται από την γραµµή παραγωγής Panels, Shlatter, πρέσες 
πονταριστικές και καλούπια. Η εκτιµηθείσα αξία ανέρχεται σε 4.814.616,52 €, οι αποσβέσεις µέχρι 
31/12/2006 σε 714.393,34 € και το αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2006 ήταν 4.100.223,18 €. Τα 
χαρακτηριστικά του µηχανολογικού εξοπλισµού ανά βασική γραµµή παραγωγής,  θα µπορούσαν 
να συνοψιστούν στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Περιγραφή 
(ποσά σε χιλ. €) Χρόνος Κτήσης 

Εκτιµηθείσα 
αξία  Αποσβέσεις 

Yπολοιπο 
αναπόσβεστο 

Γραµµή Παραγωγής Panel Schlatter 1992 1,335 197 1,138 

Γραµµή Συναρµολόγησης Σωµάτων 1973-2001 1,795 241 1,554 

Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός n/a 1,685 276 1,409 

ΣΥΝΟΛΟ  4.815 714 4.101 

*Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Η Εταιρία διατηρεί τον εξοπλισµό της σε ικανοποιητικό λειτουργικό επίπεδο, παρότι µεγάλο µέρος 
του εξοπλισµού είναι παλαιότερης τεχνολογίας. Αυτό τεκµηριώνεται από το χαµηλό επίπεδο των 
δαπανών συντήρησης µηχανηµάτων και τον µικρό αριθµό ωρών παραγωγής που χάνονται λόγω 
βλαβών (εκτός λειτουργίας). 
 
Το ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας οφείλεται στις ικανότητες και τις προσπάθειες της Τεχνικής 
∆ιεύθυνσης και των υπευθύνων συντήρησης.  
Το γενικό επίπεδο της τεχνολογίας του µηχανολογικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί η Εταιρία 
είναι προηγούµενης γενεάς. Τούτο υπαγορεύεται όµως και από τις µικρές ποσότητες παραγωγής 
που απαιτούνται από την Εταιρία. 
 
Τα τελευταία χρόνια η Εταιρία έχει διενεργήσει σηµαντικές επενδύσεις στη γραµµή παραγωγής 
σωµάτων Panel. Η πολιτική αυτή: 
 

1. ∆ίνει στην Εταιρία τη δυνατότητα - συνεχίζοντας σταδιακά τις επενδύσεις της - να 
προχωρήσει στην ανάπτυξη -µε µειωµένο πλέον πρόσθετο κόστος – µίας σύγχρονης 
γραµµής παραγωγής Panel.  

2. Επιτρέπει την συνεχή της παραγωγής σωµάτων Panel στο σηµερινό ποιοτικό και 
ποσοτικό επίπεδο χωρίς σηµαντικές νέες επενδύσεις. 

Στο χώρο του κλιµατισµού η εταιρία δεν έχει κάνει καµία σηµαντική επένδυση τα τελευταία χρόνια. 
Στη γραµµή των θερµαντικών σωµάτων τύπου Runtal η Εταιρία δεν διαθέτει σύγχρονη ροµποτική 
τεχνολογία όπως έχει εξελιχθεί η παραγωγή των αντίστοιχων µεγάλων Ευρωπαϊκών εταιριών – 
άλλωστε αυτό θα απαιτούσε πολλαπλάσια παραγωγή. Τα µηχανήµατα όµως που έχει – ελβετικής 
κατασκευής – φαίνεται να ανταποκρίνονται λειτουργικά στις ανάγκες της Εταιρίας και να είναι σε 
θέση να παράγουν ένα προϊόν που είναι αποδεκτό και πωλείται και προς εταιρία του οµίλου 
Zehnder που θεωρείται από τους σηµαντικότερους σε αυτόν τον κλάδο.  
 
Η Εταιρία εκτιµά ότι το σηµερινό επίπεδο του εξοπλισµού της µπορεί να της εξασφαλίσει 
ικανοποιητική λειτουργία στο σηµερινό ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο τουλάχιστον για την 
επόµενη πενταετία  ενώ µε συνεχιζόµενες σταδιακές επεµβάσεις η παραγωγική ζωή του 
εξοπλισµού µπορεί να παρατείνεται σηµαντικά. 
 

3.5.4 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
 
Η παραγωγική διαδικασία της εταιρίας δεν δηµιουργεί επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μάλιστα 
προσφάτως η Εκδότρια κέρδισε προσφυγή κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας για 
επιβολή προστίµου ύψους 1.500.000 δραχµών λόγω πρόκλησης ρύπανσης.     
 
Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 
 

Η εξέλιξη της αξίας των ενσώµατων παγίων στοιχείων είχε ως εξής. 
 

  (ποσά σε χιλ. €) 2004 ∆ΠΧΠ 2005 ∆ΠΧΠ 2006 ∆ΠΧΠ 

  Γήπεδα-Oικόπεδα 2,240 2,240 2,240 

  Κτίρια και τεχνικά έργα 2,919 2,860 2,800 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 65 

  Μηχαν.- Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός τεχν.εξοπλισµός 4,558 4,340 4,100 

  Μεταφορικά µέσα 0 0 0 

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 176 176 165 

  Ακινητοπ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές 2 0 0 

  Αναπόσβεστη Αξία Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 9,896 9,614 9,305 

 

3.5.5 Ασφαλιστική Πολιτική 
 
Η Εταιρία ασφαλίζει τα ακίνητά της, Μηχανήµατα και εµπορεύµατά της. ∆εν υπάρχει κάποια 
αυτόµατη πολιτική προσαρµογής, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω των ασφαλιστικών ποσών 
σήµερα. 
Συγκεκριµένα, τα κτίρια αναπόσβεστης αξίας € 2.800 χιλ. ασφαλίζονται για πυρκαγιά µέχρι του 
ποσού των € 2.300 χιλ. Τα µηχανήµατα συνολικής αναπόσβεστης αξίας € 4.100 χιλ. ασφαλίζονται, 
επίσης για πυρκαγιά, µέχρι του ποσού των € 3.000 χιλ., ενώ τα αποθέµατα αξίας € 2.682 χιλ. 
ασφαλίζονται για κλοπή και πυρκαγιά µέχρι του ποσού των € 2.150 χιλ. Εποµένως, για τη χρήση 
2006, το αναπόσβεστο ποσό των κτιρίων ήταν ασφαλισµένο σε ποσοστό 82%, το αναπόσβεστο 
ποσό των µηχανηµάτων ήταν ασφαλισµένο σε ποσοστό 73% και τα αποθέµατα ήταν ασφαλισµένα 
σε ποσοστό 80%. Η εταιρία θα διατηρήσει και στο µέλλον την ίδια ασφαλιστική πολιτική. 
 

3.5.6 Εµπράγµατα βάρη 
 
Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ύψους 1.920.000 € υπέρ 
Τραπέζης προς εξασφάλιση δανείων (το υπόλοιπο των οποίων την 30/09/2007 ανέρχονταν σε  
1.743.185 €). 
 

3.5.7 Εγγυήσεις 
 
Η Εταιρία στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της έχει δώσει µικρά ποσά ως εγγυήσεις ενοικίων  
γραφείων και λειτουργικών µισθώσεων, οι οποίες την 30.09.2007 ανέρχονταν στις 9 χιλ. €.    
Σύµφωνα µε δήλωση της εταιρείας δεν υφίστανται εγγυήσεις προς τράπεζες και 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους εγγυήσεις.  
 

3.6 Οργανωτική ∆ιάρθρωση – Συνδεδεµένες Εταιρείες 
 
Σκοπός της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης είναι ο αρµονικός συνδυασµός των στόχων της, 
οι οποίοι είναι : ευελιξία παραγωγής, παραγωγικότητα, ποιότητα παραγοµένων προϊόντων, υψηλή 
αποδοτικότητα ανταγωνιστικότητα και ικανοποίηση πελατών. Το οργανόγραµµα της εταιρείας 
παρατίθεται στην σχετική ενότητα 3.13. 
 
Όπως αναφέρεται και  ενότητα 3.7.2 “Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ισολογισµών” στην 
ενότητα “Συµµετοχές“, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να καταρτίσει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις µε την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ και την ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ, ενώ τις 
περιλαµβάνει στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας που συντάσσονται µε βάση τα ∆ΠΧΠ, µε 
την µέθοδο της καθαρής θέσης. Συγκεκριµένα, βάσει της δήλωσης του Ορκωτού Ελεγκτή της 
Εταιρίας κ. Αθανάσιου Φραγκισκάκη και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 27 η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να 
ενοποιήσει τις εταιρίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ. Επίσης, 
διευκρινίζεται ότι δεν διατηρεί δικαίωµα ελέγχου που να υπερβαίνει το ήµισυ των δικαιωµάτων 
ψήφου δυνάµει συµφωνίας µε άλλους επενδυτές, ότι δεν έχει δικαίωµα να κατευθύνει την 
οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική των εταιριών ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ σύµφωνα µε καταστατικό ή συµβατικό όρο, και ότι δεν έχει το δικαίωµα να 
διορίζει ή να παύει την πλειονότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΒΕΕΜ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ. Τέλος η εταιρία δεν έχει δικαίωµα επηρεασµού 
της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. της ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ και της ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ. Οι ελεγµένες από τους εξωτερικούς ελεγκτές καταστάσεις της Βιοσώλ 
περιλαµβάνουν ως προβλέπεται την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ και την ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΕΒΕ µε την µέθοδο της «καθαρής θέσης».   
 
Τα ποσοστά συµµετοχής µεταξύ  των εταιρειών ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ, 
∆ΑΣΚΟ ΑΕ, NEOVENT AE και  ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ έχουν ως εξής :   
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  ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Μ.Κ. 

  ΤΜΧ. % ΤΜΧ. % ΤΜΧ.     % 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ συµµετοχές σε:             

  ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ  36.000 30,49% 4.000 9,40% 40.000 24,90% 

  ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 67.400 49,93% - - 67.400 49,93% 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ συµµετοχές σε:             

  ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 4.363.980 8,42% 530.170 13,90% 4.894.150 8,80% 

  NEOVENT 6.000 20,00% - - 6.000 20,00% 

ΕΝΩΣΙΣ συµµετοχές σε:             

 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 3.949.853 7,62% 9.515 0,25% 3.959.368 7,12% 

  ΗΦΑΙΣΤΟΣ 19.690 16,68% 15.000 35,25% 34.690 21,60% 

 ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 100 0,07% - - 100 0,07% 

∆ΑΣΚΟ συµµετοχές σε:             

  ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 320 0,00062% - - 320 0,00068% 

NEOVENT : ουδεµία συµµετοχή            

ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ : ουδεµία συµµετοχή            

 

Στον κάτωθι πίνακα αναφέρονται τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών : 
 

  

ΒΙΟΣΩΛ 
ΑΒΕ 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΒΕΕΜ 

ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ ∆ΑΣΚΟ ΑΕ 
NEOVENT 

AE 

ΒΙΟΣΩΛ 
∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. 
ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος Αντιπρόεδρος 
Πρόεδρος & 

∆\νων 
Σύµβουλος 

Αντιπρόεδρος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Γ.ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 

Αντιπρόεδρος  - - - - - 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. 
ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

 ∆\νων 
Σύµβουλος 

Αντιπρόεδρο
ς & ∆\νων 
Σύµβουλος 

Αντιπρόεδρος Πρόεδρος - Μέλος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. 
ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

- - - - - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΩΓΟΣ 

Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

- - - 
Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

- 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ 

Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

- - - 
Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

- 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 

Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

- - - - - 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

- - - - - 

ΣΠΥΡΟΣ Χ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ 

- 
Εντεταλµένο
ς Σύµβουλος 

- - 
Αντιπρόεδρο

ς 
- 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. 
ΚΟΛΛΙΑ 

Εντεταλµένη 
Σύµβουλος 

Εντεταλµένη 
Σύµβουλος 

Εντεταλµένη 
Σύµβουλος 

- 
Εντεταλµένη 
Σύµβουλος 

- 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Θ. 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

- - -  - 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.ΚΑΡΑΛΗΣ 

Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

- - - - - 

ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 

- 
Εντεταλµένη 
Σύµβουλος 

- 
Εντεταλµένη 
Σύµβουλος 

Εντεταλµένη 
Σύµβουλος 

- 

ΜΑΡΙΑ 
HACOPOLOS 

- 
Εντεταλµένη 
Σύµβουλος 

- - - - 

ΜΑΡΙΝΑ 
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 

- - - 
Εντεταλµένη 
Σύµβουλος 

- - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

- - - - - 
Πρόεδρος & 

∆\νων 
Σύµβουλος 

ΞΕΝΙΑ 
ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ 

- - - - - Μέλος 
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3.6.1 Συνδεδεµένες Εταιρίες  
 
Κάτωθι παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία των συνδεδεµένων µε την Εκδότρια εταιριών. 
 
Ποσά σε χιλ.€ 

Επωνυµία Εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 

Έδρα ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σκοπός 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚ 

ΣΙ∆ΗΡΟΥ 

Μέτοχοι  – ∆ικαιώµατα Ψήφου  31.12.2006 :  
ΜΑΡ. Γ ΣΒΟΡΩΝΟΥ  7,93% 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0% 
ΕΝΩΣΙΣ 16,68% 
∆ΙΟΝ.Ν.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 21,34% 
ΑΓΓ.Ν.ΣΒΟΡΩΝΟΥ 0,64% 
ΑΝΤ. Π. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 22,92% 
ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 30,49% 

Μετοχικό Κεφάλαιο  (σε € :  470.628,32)  160.624 Χ 2,93€ 

Ενεργητικό 3.828 

Ίδια κεφάλαια 1.993 

Αποθεµατικά κεφάλαια 292 

Κύκλος εργασιών 1.352 

Αποτελέσµατα προ φόρων 30 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 21 

Μερίσµατα εισπραχθέντα από τη ΒΙΟΣΩΛ 31.12.06 0 

Λογιστική Αξία στα βιβλία της ΒΙΟΣΩΛ  31.12.2006 542 

 
 
Ποσά σε χιλ.€ 

Επωνυµία Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ 

Έδρα ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σκοπός ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Μέτοχοι  – ∆ικαιώµατα Ψήφου  31.12.2006 :  
ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ 0,07% 
ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 49,93% 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 35,00% 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΓΑΛΟΥ 15,00% 
  

Μετοχικό Κεφάλαιο  (σε € : 514.350,00) 135.000 Χ 3,81€ 

Ενεργητικό 1.159 

Ίδια κεφάλαια 1.092 

Αποθεµατικά κεφάλαια 160 

Κύκλος εργασιών 563 

Αποτελέσµατα προ φόρων 30 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 22 

Μερίσµατα εισπραχθέντα από τη ΒΙΟΣΩΛ 31.12.06 0 

Λογιστική Αξία στα βιβλία της ΒΙΟΣΩΛ  31.12.2006 1.494 

 
 
Ποσά σε χιλ.€ 

Επωνυµία Εταιρίας ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ 

Έδρα ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σκοπός 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 

Μέτοχοι  – ∆ικαιώµατα Ψήφου  31.12.2006 :  
ΜΑΡ. Γ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 30,53% 
∆ΙΟΝ.Ν.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 33,07% 
ΑΝΤ. Π. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 34,73% 
ΑΓΓ.Ν.ΣΒΟΡΩΝΟΥ 1,67% 
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ΑΓΓ.Π.ΣΒΟΡΩΝΟΥ 0,00% 

Μετοχικό Κεφάλαιο  (σε € :  59.772,0)  20.400 Χ 2,93€ 

Ενεργητικό 1.428 

Ίδια κεφάλαια 1.269 

Αποθεµατικά κεφάλαια 1.367 

Κύκλος εργασιών 0 

Αποτελέσµατα προ φόρων -22 

Αποτελέσµατα µετά φόρων -22 

Μερίσµατα εισπραχθέντα από τη ΒΙΟΣΩΛ 31.12.06 0 

Λογιστική Αξία στα βιβλία της ΒΙΟΣΩΛ  31.12.2006 0 

 

Ποσά σε χιλ.€ 

Επωνυµία Εταιρίας ∆ΑΣΚΟ Α.Ε. 

Έδρα ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σκοπός 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Μέτοχοι  – ∆ικαιώµατα Ψήφου  30.09.2007 :  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π ΣΒΟΡΩΝΟΣ 33,33% 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 33,33% 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 33,33% 
  

Μετοχικό Κεφάλαιο  30.9.2007 (σε € : 205.369,56) 70.092 Χ 2,93€ 

Ενεργητικό 31.12.2006 1.974 

Ίδια κεφάλαια 31.12.2006 446 

Αποθεµατικά κεφάλαια 31.12.2006 -10 

Κύκλος εργασιών 31.12.2006 0 

Αποτελέσµατα προ φόρων 31.12.2006 -4 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 31.12.2006 -4 

Μερίσµατα εισπραχθέντα από τη ΒΙΟΣΩΛ 31.12.06 0 

Λογιστική Αξία στα βιβλία της ΒΙΟΣΩΛ  31.12.2006 1.494 

 

Η εταιρία ∆ΑΣΚΟ η οποία ήταν επί µακρό χρονικό διάστηµα ανενεργή, µε την αγορά ακίνητου 
µέσα στο 2006 στο ∆ήµο Σπάτων άρχισε να δραστηριοποιείται στο τοµέα της εκµετάλλευσης των 
ακινήτων. Με το από 10.2.2007 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Μίσθωσης µεταξύ της Εκδότριας και της 
Εταιρίας ∆ΑΣΚΟ Α.Ε. η ∆ΑΣΚΟ παραχωρεί στη ΒΙΟΣΩΛ τµήµα του ακινήτου της στο οποίο 
στεγάζονται τα γραφεία και η αποθήκη της Εκδότριας. Η µίσθωση είναι διάρκειας εννέα ετών 
(1.7.2007 έως 30.6.2016) µε µηνιαίο µίσθωµα 15.000€ για το πρώτο µισθωτικό χρόνο και 
αναπροσαρµογή ανάλογα µε το ύψος του πληθωρισµού του προηγούµενου κάθε φορά έτους 
προσαυξηµένο κατά 1% για τα επόµενα έτη.  
Ποσά σε χιλ.€ 

Επωνυµία Εταιρίας NEOVENT ΑΕ 

Έδρα ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σκοπός 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μέτοχοι  – ∆ικαιώµατα Ψήφου  21.5.2007 :  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 20,00% 
∆ΙΟΝ.Ν.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 20,00% 
ΑΝΤ. Π. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 60,00% 

Μετοχικό Κεφάλαιο  (σε € :  60.000,00)  30.000 Χ 2,00€ 

Ενεργητικό 51 

Ίδια κεφάλαια 49 

Αποθεµατικά κεφάλαια 0 

Κύκλος εργασιών 0 

Αποτελέσµατα προ φόρων -2 

Αποτελέσµατα µετά φόρων -2 

Μερίσµατα εισπραχθέντα από τη ΒΙΟΣΩΛ 31.12.06 0 

Λογιστική Αξία στα βιβλία της ΒΙΟΣΩΛ  31.12.2006 0 
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3.7 Απολογιστικές Πληροφορίες ∆ραστηριότητας της Εταιρείας 2004 - 2006 
 
Οι παρακάτω χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, βάσει ∆ΠΧΠ, προέρχονται από τις επίσηµες 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και αποτελέσµατα χρήσης 2004 – 2006 της Εκδότριας και 
ελέγχθηκαν, οι χρήσεις 2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και η χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    
 
3.7.1  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες  Αποτελεσµάτων    
 
Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών – Αποτελεσµάτων της ΒΙΟΣΩΛ Α.Ε. 
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 2004 2005 2006 

  Κύκλος Eργασιών Εκδότριας (Πωλήσεις) 9.006 9.399 9.467 

  Μείον : Κόστος Πωλήσεων 7.662 8.235 8.275 

  Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) Εκµετάλλευσης 1.344 1.164 1.193 

  Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 60 49 94 

  Σύνολο 1.404 1.214 1.287 

  Μείον : Eξοδα διοικητικής λειτουργίας 948 860 1.102 

              Eξοδα διαθέσεως 1.098 1.251 1.352 

              Άλλα Έξοδα  184 42 38 

  Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης -826 -939 -1.205 

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (Καθαρό) -186 349 -408 

Κέρδη / Ζηµίες από Συγγενείς Επιχ/σεις 18 11 -16 

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  -995 -1.276 -1.630 

  Μείον : Φόρος εισοδήµατος και εισφορά Ο.Γ.Α. -120 9 127 

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗ -874 -1.285 -1.757 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή του  Κύκλου Εργασιών της 
Εκδότριας για την περίοδο 2004-2006. Αυξανόµενος είναι ο ρόλος των Πωλήσεων στην Αττική 
(από € 5.531 χιλ. το 2004 έφτασαν τις € 6.000 χιλ. το 2005 και € 5.540 χιλ. το 2006, αποτελώντας 
61,4%, 63,8% και 58,5% αντίστοιχα).  
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 2004 % 2005 % 2006 % 

Αττική 5.531,81 61,4% 6.000,12 63,8% 5.540,70 58,5% 

Στερεά Ελλάδα 202,26 2,2% 205,52 2,2% 220,84 2,3% 

Ήπειρος 487,92 5,4% 399,08 4,2% 404,21 4,3% 

Θεσσαλία 359,28 4,0% 236,91 2,5% 328,87 3,5% 

∆υτική Μακεδονία 135,14 1,5% 138,27 1,5% 105,68 1,1% 

Κεντρική 
Μακεδονία 

777,76 8,6% 
792,15 8,4% 1.041,63 11,5% 

Ανατολ. Μακεδονία 36,81 0,4% 27,85 0,3% 22,40 0,1% 

Θράκη 82,64 0,9% 62,33 0,7% 59,99 0,4% 

Πελοπόννησος 357,24 4,0% 436,79 4,6% 487,94 5,2% 

Κρήτη 429,11 4,8% 369,98 3,9% 445,59 4,7% 

Ανατολικό Αιγαίο 100,04 1,1% 114,75 1,2% 121,31 1,3% 

Επτάνησα 150,19 1,7% 133,42 1,4% 159,86 1,7% 

Εύβοια 135,80 1,5% 123,32 1,3% 129,59 1,4% 

∆ωδεκάνησα 42,61 0,5% 95,36 1,0% 35,54 0,2% 

Κυκλάδες 53,65 0,6% 75,96 0,8% 79,21 0,5% 

Εξωτερικό 123,66 1,4% 187,66 2,0% 284,00 3,3% 

       

Σύνολο 9.005,92 100,0% 9.339,46 100,0% 9.467,36 100,0% 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
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Κατά το 2006 οι Πωλήσεις εµφανίζονται µειωµένες κατά 7,7% στην Αττική, ενώ κατά το 2005 
υπήρξε ετήσια αύξηση 8,5%. Οι πωλήσεις σε άλλες περιοχές εµφανίζουν διακυµάνσεις, µε 
εξαίρεση τις πωλήσεις σε Κεντρική Μακεδονία που είχε αυξητική τάση και τις Πωλήσεις στην 
Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη που είχαν µείωση. Αυξητικές τάσεις εµφανίζουν και οι 
Πωλήσεις Εξωτερικού (1,4% κατά το 2004 και 2% το 2005 και 3,3% το 2006). 

 
Κόστος Πωλήσεων 
 
Το Κόστος Πωλήσεων κατά απόλυτο νούµερο δεν διαφέρει από αυτό του 2005 και διαµορφώθηκε 
κατά το 2006 σε € 9.467 χιλ.  έναντι € 9.339 χιλ. κατά το 2005. Ανάλογη µεταβολή παρατηρείτε και 
στις πωλήσεις των ετών 2005, 2006 µε αποτέλεσµα να µην µεταβληθεί ο ∆είκτης Κόστος 
Πωληθέντων / Κύκλο Εργασιών, όπως διαφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

(ποσά σε χιλ. €) * 2004  2005  2006  

Κύκλος Eργασιών  9,006 9,399 9,467 

Κόστος Πωλήσεων 7,662 8,235 8,275 

Κόστος Πωλήσεων / Κύκλο Εργασιών 85.08% 87.61% 87.41% 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Το Κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως ακολούθως. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ Κόστους Πωληθέντων 
(ποσά σε χιλ. €)* 

2004  2005  2006  
% 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
Αναλώσεις: πρώτες & βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ. Και είδη 
συσκευασίας 2,125 2,082 1,654 20.0% 

Μεταβολές  στα  αποθεµάτων των εµπορευµάτων, ετοίµων,  
ηµιετοίµων  & υποπροϊόντων 3,380 3,722 4,290 51.8% 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 1,409 1,683 1,630 19.7% 

Αποζηµιώσεις Απολύσεως Προσωπικού         

Πρόβλεψη  αποζηµίωσης  προσωπικού  λόγω  εξόδου  από  την 
υπηρεσία  για  συνταξιοδότηση. 5 5 5 0.0% 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 93 105 140 1.8% 

Παροχές τρίτων 102 112 105 1.3% 

Φόροι – τέλη 12 11 11 0.1% 

Έξοδα µεταφοράς 116 123 146 1.8% 

∆ιάφορα έξοδα 102 81 21 0.2% 

Αποσβέσεις  ενσώµατων  &  άϋλων  περιουσιακών στοιχείων 317 311 273 3.3% 

Σύνολα 2,156 2,431 2,331 28.2% 

Σύνολα 7,662 8,235 8,275 100.0% 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Οι Μεταβολές  αποθεµάτων των εµπορευµάτων, ετοίµων,  ηµιετοίµων  & υποπροϊόντων 
αποτελούν το 51,8% του Κόστους Πωληθέντων, ενώ οι Αναλώσεις: πρώτες & βοηθητικές ύλες-
υλικά συσκ. και είδη συσκευασίας αποτελούν το 20,0% του Κόστους.  
 
Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 
 
Τα Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε € 94 χιλ. το 2006 από € 49 χιλ. το 2005. 
 
Απαρτίζονται κυρίως από Παροχή Υπηρεσιών  (€ 69 χιλ. κατά το 2006), και λιγότερο από 
Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις και Ενοίκια Εδαφικών Εκτάσεων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα.  
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ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
(ποσά σε χιλ. €)* 

2004 2005 2006 

Παροχή Υπηρεσιών – Μεταφορικά 34 30 69 

Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις 9 9 9 

Ενοίκια Εδαφικών Εκτάσεων 10 3 3 

Ενοίκια Κτιρίων 2 0 0 

Έσοδα από Αποσβέσεις κρατικών Επιχορηγήσεων  6 6 

Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 5 1 7 

Σύνολο 60 49 94 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 
 

Τα έξοδα  ∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης διαµορφώθηκαν σε € 2.454 χιλ. το 2006 από € 
2.110 χιλ. το 2005.  
 
Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας αυξήθηκαν µε ρυθµούς µεγαλύτερους από εκείνους των 
Πωλήσεων τόσο υπολογιζόµενα σε προ αποσβέσεων, όσο και σε µετά αποσβέσεων βάση. Τα 
προ αποσβέσεων Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 30,2%, ενώ τα µετά 
αποσβέσεων κατά 28% έναντι 0,7% αύξησης των Πωλήσεων, µε αποτέλεσµα ως ποσοστό επί 
των Πωλήσεων  να διαµορφωθούν σε 25,92% από 22,45% το 2005. 

 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 2004  2005  2006  

Eξοδα διοικητικής λειτουργίας 948 860 1.102 

% Πωλήσεων 10.53% 9.15% 11.64% 

Eξοδα διαθέσεως 1,098 1,251 1,352 

% Πωλήσεων 12.19% 13.31% 14.33% 

Σύνολο Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτ. και ∆ιάθεσης 2.046 2.110 2.454 

% Πωλήσεων 22.72% 22.45% 25.92% 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Οι Αµοιβές Προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 65,48% του συνόλου, ανερχόµενες σε € 1.607 χιλ. 
Οι δαπάνες αυτές αυξήθηκαν κατά 20,0% σε σχέση µε το 2005. Η αύξηση αυτή οφείλετε στο 
γεγονός ότι στις αµοιβές προσωπικού έχουν συµπεριληφθεί αποζηµιώσεις προσωπικού ύψους 
περίπου € 200 χιλ. οι οποίες και επιβάρυναν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας στο σύνολο τους.  Οι 
Παροχές Τρίτων αντιπροσωπεύουν το 12,5% του συνόλου ανερχόµενες σε € 307 χιλ. και 
αυξήθηκαν επίσης µε χαµηλούς ρυθµούς (2,7%).  
 
Τα ∆ιάφορα Έξοδα (που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων Ταξίδια, ∆ιαφηµίσεις και Εκθέσεις), είναι € 
301 χιλ. και αποτελούν 12,3% του Συνόλου.  Οι δαπάνες αυτές αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση µε 
το 2005. 
 
Αναλυτικά η εξέλιξη των εξόδων αυτών, και ο µερισµός τους στις κατηγορίες εξόδων ∆ιοικητικής 
Λειτουργίας και Εξόδων ∆ιάθεσης, απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα. 
 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
 2004 2005 2006 

(ποσά σε 
χιλ.€)* 

ΕΞΟ∆Α 
∆Ι/ΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤ/ΑΣ 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΑΘ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟ∆Α 
∆Ι/ΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤ/ΑΣ 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΑΘ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟ∆Α 
∆Ι/ΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤ/ΑΣ 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΑΘ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αµοιβές 
Προσωπικού 650 615 1.265 

 
625 714 1.339 868 739 1.607 

Αµοιβές 
Τρίτων 104 26 130 94 46 140 86 69 155 
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Παροχές 
Τρίτων 61 228 289 62 237 299 65 242 307 

Φόροι Τέλη 12 16 28 4 16 20 13 15 28 

∆ιάφορα 
Έξοδα (ταξίδια, 
διαφηµίσεις, 
εκθέσεις κλπ) 79 193 272 61 210 271 51 250 301 

Σύνολο  
(προ 
αποσβέσεων) 906 1.078 1.984 846 1.223 2.069 1.083 1.315 2.398 
Πλέον: 
Αποσβέσεις 12 20 32 14 28 42 19 37 56 

ΣΥΝΟΛΟ 918 1.098 2.016 860 1.251 2.111 1.102 1.352 2.454 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Η Εκδότρια παρουσιάζει Αρνητικά µερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης, δηλαδή λειτουργικές 
ζηµίες κατά την εξεταζόµενη περίοδο. 
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 2004 2005 2006 

  Κύκλος Eργασιών Εκδότριας (Πωλήσεις) 9,006 9,399 9,467 

  Μείον : Κόστος Πωλήσεων 7,662 8,235 8,275 

  Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) Εκµετάλλευσης 1,344 1,164 1,192 

  Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 60 49 94 

  Σύνολο 1,404 1,214 1,286 

  Μείον : Eξοδα διοικητικής λειτουργίας 948 860 1.102 

              Eξοδα διαθέσεως 1,098 1,251 1,352 

              Eξοδα ερευνών - αναπτύξεως 0 0 0 

             Λοιπά Έξοδα  184 42 38 

  Κέρδη/(ζηµίες)  εκµετάλλευσης -826 -939 -1.206 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 
 
Το σύνολο των Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων αυξήθηκε κατά 22% το 2006 και διαµορφώθηκε σε € 
429 χιλ. από € 352 χιλ. το 2005 και € 191 χιλ. το 2004. Η µεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως 
στην καταβολή τόκων ύψους € 120 χιλ. στην θυγατρική ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Οι τόκοι αυτοί προέρχονται 
από πώληση προϊόντων επί πιστώσει µακράς διαρκείας και από ταµειακές διευκολύνσεις. Οι 
ανωτέρω τόκοι υπολογίστηκαν βάσει του επιτοκίου της αγοράς. 
 
Εκ του συνόλου των Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων, τα € 392 χιλ. αποτελούν Τόκους 
Βραχυπρόθεσµων δανείων τα € 41 χιλ. Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά έξοδα, δηλαδή προµήθειες και 
έξοδα εγγυητικών επιστολών και τα € 16 χιλ Ζηµίες από συγγενή εταιρία..  

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ – 
ΕΣΟ∆ΩΝ  (ποσά σε χιλ. €)* 

2004  2005  2006  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α    

Τόκοι και Συναφή Έξοδα 191 351 413 

Ζηµιά από Συγγενή 0 0 16 

Έξοδα Συµµετοχών και Χρεογράφων 0 0 0 

Σύνολα 191 351 429 

    

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α    

Κέρδη από Συγγενή 17 12 0 

Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 1 0,3 2 
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Μερίσµατα Εισπρακτέα 2 0,6 0,6 

Έσοδα από αποτίµηση Μακρ/σµων Απαιτήσεων 1 1 1 

Σύνολα 22 14 4 

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 169 337 425 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Αποσβέσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο επιµερισµός των Αποσβέσεων χρήσεων 2004-2006 
στο λειτουργικό κόστος. 
 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €)* 2004 2005 2006 

Παραγωγή 301 298 298 

∆ιοίκηση 16 14 19 

∆ιάθεση 32 28 37 

Σύνολο Λειτουργικών Αποσβέσεων 350 339 354 

Μη διενεργηθείσες σε προηγούµενη χρήση 0 0 0 

Σύνολο Αποσβέσεων 350 339 354 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Ζηµίες Περιόδου 
 
Τα έξοδα διοίκησης για τη χρήση 2006 είναι αυξηµένα σε σχέση µε τα αντίστοιχα του 2005 καθώς, 
όπως προαναφέραµε, στις αµοιβές προσωπικού έχουν συµπεριληφθεί αποζηµιώσεις λόγω 
απόλυσης προσωπικού ύψους περίπου € 200 χιλ. Οι ζηµίες της Εκδότριας, µετά από 
χρηµατοοικονοµικά έσοδα και δαπάνες  αυξάνονται ως αποτέλεσµα του συνδυασµού χαµηλότατου 
ύψους τέτοιων εσόδων και µεγάλου ύψους χρηµατοοικονοµικών δαπανών.  Οι Ζηµίες 
Εκµετάλλευσης κατά το 2006 διαµορφώθηκαν σε € 1.206 χιλ. από € 939 χιλ. το 2005, ενώ οι 
Καθαρές ζηµίες προ φόρων διαµορφώθηκαν σε € 1.630 χιλ. από € 1.276 χιλ. το 2005. 
 

(ποσά σε χιλ. €)* 2004  2005 2006 

Πωλήσεις 9.006 9.399 9.467 

Κόστος πωληθέντων -7.662 -8.235 -8.275 

Μικτό κέρδος 1.344 1.164 1.192 

Άλλα  έσοδα 60 49 94 

Έξοδα πωλήσεων -1.098 -1.251 -1.352 

Έξοδα διοίκησης -948 -860 -1.102 

Άλλα  έξοδα -184 -42 -38 

Κέρδη/(ζηµίες)  εκµετάλλευσης -826 -939 -1.206 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -187 -349 -608 

Κέρδη/(ζηµίες)  από  συγγενείς 18 12 -16 

Καθαρές ζηµίες προ φόρων -995 -1.276 -1.630 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Τα αποτελέσµατα των οικονοµικών καταστάσεων 2005 και 2006 διαµορφώθηκαν σε ζηµίες ύψους 
€ 1.285 χιλ. και € 1.757 χιλ. αντίστοιχα. Ιδιαίτερα η χρήση 2006 επιβαρύνθηκε µε Φόρο 
Εισοδήµατος € 127 χιλ.  
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 (ποσά σε χιλ. €) 2004 2005 2006 

Καθαρές ζηµίες προ φόρων -995 -1.276 -1.630 

Φόρος εισοδήµατος 120 -9 -127 

Καθαρές ζηµίες περιόδου -874 -1.285 -1.757 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 

3.7.2 Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ισολογισµών 
 
Τα µεγέθη του Ενεργητικού της Εκδότριας κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 απεικονίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα 

 
 (ποσά σε χιλ. €)* 2004 2005 2006 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία    

Ενσώµατα Πάγια 9.896 9.614 9.305 

‘Αύλα Περιουσιακά Στοιχεία 203 203 283 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 190 182 93 

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις   504 504 1.772 

 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  19 19 20 

ΣΥΝΟΛΟ 10.811 10.414 11.474 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία    

Αποθέµατα 2.658 2.524 2.682 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις   3.118 2.632 3.058 

∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµ/κονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 0 0,8 0,7 

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 320 204 176 

ΣΥΝΟΛΟ  6.096 5.362 5.917 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.908 15.776 17.390 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Έξοδα Εγκατάστασης 
 
Άϋλα  Περιουσιακά Στοιχεία  
 
Η εξέλιξη των λογαριασµών εξόδων εγκατάστασης έχει ως ακολούθως 
 

   (ποσά σε χιλ. €)* 2004 2005 2006 
  Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας  
  Προγράµµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 233 263 357 

  Μείον : Αποσβέσεις 30 47 74 

  Ασώµατες ακινητοποιήσεις  (Σύνολο) 233 263 0 

  Μείον : Αποσβέσεις  (Σύνολο) 30 47 0 

  Αναπόσβεστη Αξία Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 203 217 283 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    
 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού Ασώµατων Ακινητοποιήσεων την 31.12.2006 περιλαµβάνει την 
αξία των λογισµικών προγραµµάτων που αγοράστηκαν στις  χρήσεις 2004 , 2005 και 2006. 
Η κίνηση που παρουσίασε ο λογαριασµός για τις υπό έλεγχο χρήσεις, βάσει του τακτικού έλεγχου, 
έχει ως εξής: 
 
  (ποσά σε χιλ. €)*  2004 2005 2006 
  Λογισµικά Προγράµµατα 203 217 283 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
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και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Ενσώµατα Πάγια 
 
Ο λογαριασµός Γήπεδα οικόπεδα  περιλαµβάνει την αξία κτήσεως του Γηπέδου στην Α 
Βιοµηχανική Ζώνη του Βόλου εκτάσεως 64.000τ.µ., που την 31.12.2004 αναπροσαρµόσθηκε 
(κατά € 714 χιλ.) σε € 2.301 χιλ., ενώ  για την µετάβαση σε ∆ΠΧΠ, σε € 2.240 χιλ. σύµφωνα µε 
έκθεση εκτίµησης.   
 
Ο λογαριασµός Κτίρια και τεχνικά έργα περιλαµβάνει αναπόσβεστη αξία κτιριακών εγκαταστάσεων 
εµβαδού 16.083 τ.µ. στην Α Βιοµηχανική ζώνη του Βόλου , κατασκευής 1974-1976 και όπου 
έγιναν προσθήκες τα έτη 1996-1997.   
 

  (ποσά σε χιλ. €)* 2004  2005  2006  

  Γήπεδα-Oικόπεδα 2,240 2,240 2,240 

  Κτίρια και τεχνικά έργα 2,919 2,860 2,800 

  Μηχαν.- Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός τεχν.εξοπλισµός 4,558 4,340 4,100 

  Μεταφορικά µέσα 0 0 0 

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 176 176 165 

  Ακινητοπ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές 2 0 0 

  Αναπόσβεστη Αξία Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 9,896 9,614 9,305 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Η αξία των µηχανηµάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού, 
αναπροσαρµόσθηκε για την µετάβαση σε ∆ΠΧΠ, σε €4.799 χιλ. σύµφωνα µε έκθεση εκτίµησης  
 
Επί των ακινήτων της Εκδότριας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ύψους € 1.920 χιλ. υπέρ 
τραπέζης για την ασφάλεια  δανείων της.  Αναλυτικότερα στοιχεία υπάρχουν στην ανάλυση του 
Λ/µου Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τράπεζες. 
 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις   
 
Ο εν λόγω λογαριασµός προκύπτει από τις αναπροσαρµογές των κονδυλίων του ισολογισµού, 
που είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τον Ν2190/20, σε τρέχουσες αξίες µε βάση τα ∆ΠΧΠ. Οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα 
δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Το ιστορικό της κίνησης των λογαριασµών των αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της 
περιόδου στην ίδια φορολογική αρχή, έχει ως εξής: 
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 2004 2005 2006 

Αναβαλλόµενες  απαιτήσεις  

Υπόλοιπο έναρξης 2.260 1.633 1.669 

Τρέχον  φόρος  εισοδήµατος 321 463 547 

Φόρος εισοδήµατος  ιδίων κεφαλαίων (αφορά  έξοδα αυξήσεως  
κεφαλαίου) 27  0 37 

Προσαρµογής αποσβέσεων  εξόδων πολυετούς  αποσβ (52) 5 (113) 

Αναστροφή  φορολογικών  απαιτήσεων  από  ζηµίες προηγούµ. 
χρήσεως λόγω  συµψηφισµού  τους µε την υπεραξία  του Ν.2065/1992 (228) 0 0 

Από διαγραφή εξόδων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 

Από ζηµιές από προηγούµενων ετών προς συµψηφισµό 0 0 0 

Φόρος  επί  της  πρόβλεψης  απαξίωσης  παγίων &  αποθεµάτων 29 0 0 
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 (ποσά σε χιλ. €)* 2004 2005 2006 
Αναστροφή  φόρου  επί  της  πρόβλεψης  απαξίωσης  πωληθέντος  
παγίου 0 (17) 0 

Προσαρµογής  αποζηµίωσης  προσωπικού 10  (4) (33) 

Προσαρµογής  απόσβεσης   κρατικής  επιχορήγησης 0 4 4 

Απαξίωση αποθεµάτων 0 0 0 

∆ιαγραφή καθυστερηµένων απαιτήσεων 0 0 0 

Αποτίµηση δοσµένων εγγυήσεων 0 0 0 

Φόρος επί ζηµιών, η ανάκτηση των οποίων δεν είναι βεβαία και 
διαφορές  φόρου  λόγω  αλλαγής  φορολογικών  συντελεστών. (676) (314) (409) 

Προσαρµογή  του φορολογικού  συντελεστή σε 25%  των ζηµιών  της  
χρήσεως. (92) (101) (14) 

Επί  πρόβλεψης  επισφαλών  απαιτήσεων 35 0 0 

Λοιπά 0 (1)  

Υπόλοιπο τέλους 1.633 1.669 1.688 

Αναβαλλόµενες   Υποχρεώσεις  

Υπόλοιπο έναρξης 2.226 1.443 1.487 

Προσαρµογή αξίας των γηπέδων σε τρέχουσες αξίες  0   

Αναστροφή   λόγω  αλλαγής  φορολογικής  βάσης  των γηπέδων (228)   

Συναλλαγµατικών  διαφορών (13) 0  0  

Προσαρµογής  αποσβέσεων 2 9 (5) 

Προσαρµογής   αποθεµάτων  λόγω  προσαρµογής  αποσβέσεων 0,00 5  5  

∆ιαφορές  φόρου  λόγω  προσαρµογής  φορολογικών  συντελεστών. (544)  165 

Επί των επιχορηγήσεων παγίων  31 (53) 

Λοιπά 0 0 0 

Υπόλοιπο τέλους 1.443 1.487 1.594 

Αναβαλλόµενες  Φορολογικές απαιτήσεις  190 182  93  

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Συµµετοχές  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Συµµετοχές, είχε ως ακολούθως. 
 

  (ποσά σε χιλ. €)* 2004  2005 2006 

  Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 504 383 1.773 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Οι ελεγχόµενες εταιρίες δεν έχουν υποχρέωση να καταρτίσουν ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, ενώ περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας που συντάσσονται 
µε βάση τα ∆ΠΧΠ µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 
 
Πρόκειται για τις συµµετοχές στις εταιρίες Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ, ύψους 304 χιλ. και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ ύψους 1.469 χιλ. οι οποίες απεικονίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 
 
ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ήφαιστος ΑΕ(Κοινές) 30,49% 36.000   

Ήφαιστος ΑΕ(Προνοµιούχες) 9,40% 4.000  

ΣΥΝΟΛΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ   304 

ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 49,93% 67.400 1.469 

ΣΥΝΟΛΑ (ποσά σε χιλ. €)*   1.773 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στους τοµείς παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και 
λοιπών ειδών θέρµανσης, κλιµατισµού ενώ η ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ δραστηριοποιείται 
στους τοµείς τοποθέτησης και ενοικίασης ικριωµάτων, εµπορία υλικών ικριωµάτων και 
µηχανοκίνητων πλατφόρµων και εξέδρων για εκδηλώσεις.  
 
Μεγέθη των εταιριών αυτών απεικονίζονται (σε € χιλ. ) στον ακόλουθο πίνακα. 
 
Επωνυµία Χώρα 

εγκατάστασης 
Περιουσιακά 
στοιχεία 

Υποχρεώσεις Έσοδα (κύκλος  
εργασιών 

Κέρδη (ζηµίες) 
προ φόρων 

31/12/2005 
     

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.Μ ΕΛΛΑ∆Α 2.871 1.347 1.119 13 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

α) Το 9,40% των προνοµιούχων   & 
β)Το  30,49 % των  κοινών  µετοχών 

31/12/2006 
     

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.Μ ΕΛΛΑ∆Α 3.252 1.863 1.352 30 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

α) Το 9,40% των προνοµιούχων   & 
β)Το  30,49 % των  κοινών  µετοχών 

ΒΙΟΣΩΛ 
∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 1.159 67 563 30 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

α) Το 49,93% των   κοινών  µετοχών 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Την 31.12.2006 οι συµµετοχές στις συγγενείς εταιρίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ και ΒΙΟΣΩΛ 
∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ αποτιµήθηκαν µε  τη  µέθοδο  της  καθαρής  θέσης. Λόγω εφαρµογής της 
µεθόδου της καθαρής θέσης, η αρχική αξία κτήσης  της  εν  λόγω  επένδυσης   ύψους  € 587 χιλ. , 
µειώθηκε κατά το ποσό  € 204 χιλ.  µε ισόποση  µείωση  των  Ιδίων κεφαλαίων 
 
Αναλυτικότερα η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής  (ποσά €) : 
 
 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.Μ 

ΒΙΟΣΩΛ  ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε Σύνολο 

Υπόλοιπο 31.12.2004* 
503.697,49 0,00 503.697,49 

Ζηµιές από τη συγγενή (1/1/-31/12/05), που  
αναγνωρίζονται   απ’ ευθείας  στα  Ίδια  Κεφάλαια, 
αφορούν  ζηµίες αποτίµησης του  χαρτοφυλακίου  της  
συγγενούς. (132.196,96) 0,00 (132.196,96) 

Κέρδη από συγγενή (1/1/-31/12/05) που  αναγνωρίζονται 
στη Κατάσταση  των  αποτελεσµάτων 11.543,28 0,00 11.543,28 

Υπόλοιπο 31.12.2005* 
383.043,81 0,00 383.043,81 

 
Κόστος Αγοράς  µετοχών  στις  3 Αυγούστου  2006 0,00 1.472.580,00 1.472.580,00 
 
Κέρδη από συγγενή (3/8/-31/12/06) που  αναγνωρίζονται 
στη Κατάσταση  των  αποτελεσµάτων 0,00 (4.728,70) (4.728,70) 

 
Κέρδη από συγγενή (1/1/-31/12/06) που  αναγνωρίζονται 
στη Κατάσταση  των  αποτελεσµάτων (11.746,94) 0,00 (11.746,94) 

 
 
Ζηµιές από τη συγγενή (1/1/-31/12/06), που  
αναγνωρίζονται   απ’ ευθείας  στα  Ίδια  Κεφάλαια, 
αφορούν  ζηµίες αποτίµησης του  χαρτοφυλακίου  της  
συγγενούς και  µεταβολές  των  αποθεµατικών  τους. (67.340,82) 760,17 (66.580,65) 

 
Υπόλοιπο 31.12.2006* 303.956,05 1.468.611,47 1.772.567,52 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 
Τα µεγέθη του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού της Εκδότριας κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Αποθέµατα 
 
Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες και  βοηθητικές  ύλες  και  
αναλώσιµα κτλ.) αποτιµούνται στην  κατ’  είδος  χαµηλότερη  τιµή, µεταξύ  της τιµής κτήσεως και  
της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Τα από ιδιοπαραγωγή αποθέµατα  
εκτός   από  τα υπολείµµατα  και  υποπροϊόντα, αποτιµούνται  στην  κατ’ είδος  χαµηλότερη  τιµή  
µεταξύ κόστους παραγωγής του και του κατά  το  τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής  
τους. Η  χαµηλότερη   αυτή  τιµή  ήταν  χαµηλότερη  και  από  την  καθαρή  ρευστοποιήσιµη  αξία  
τους. Τα  υπολείµµατα   και  υποπροϊόντα   αποτιµούνται  στην  πιθανή  τιµή   πωλήσεώς  τους, 
µειωµένη µε τα προβλεπόµενα άµεσα έξοδα πωλήσεως. Η  µέση  τιµή  κτήσεως   προσδιορίσθηκε  
µε  τη  µέθοδο   της  µέσης  τριµηνιαίας  τιµής. 
 
Το ως άνω υπόλοιπο αναλύεται κατά περίοδο ως εξής: 
 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 (ποσά σε χιλ. €) 2004 2005 2006 
  Eµπορεύµατα 826 847 1.261 

  Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείµ. 895 816 688 

  Παραγωγή σε εξέλιξη 298 306 274 

  Πρώτ.& βοηθ. ύλες, Αναλ. υλικά, Ανταλλ.& είδη Συσκ. 638 556 459 

  Αποθέµατα  (Σύνολο) 2,658 2,524 2,682 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Απαιτήσεις 
 
Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της Εκδότριας κατά τη λήξη των υπό έλεγχο χρήσεων αναλύεται ως 
ακολούθως:  
 

 (ποσά σε χιλ. €)  2004 2005 2006 

 Πελάτες 3,148 2,753 3,120 

  Μείον : Προβλέψεις 230 230 230 

Προκαταβολές προς Προµηθευτές 147 34 76 

Απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου 3 3 11 

Λοιπές Απαιτήσεις 41 38 24 

Προπληρωθέντα Έξοδα 9 33 56 

  Απαιτήσεις  (Σύνολο) 3,118 2,632 3,057 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Το υπόλοιπο του Λ/σµου Πελάτες ύψους € 3.120 χιλ. είναι υψηλότερο από εκείνο του 2005 που 
ανέρχονταν σε € 2.753 χιλ. (καθώς η Εκδότρια εφαρµόζει αυστηρότερη πολιτική χρηµατοδότησης 
των πελατών). Σύµφωνα µε στοιχεία που µας παρείχε η Εκδότρια, το υπόλοιπο αυτό αποτελείται 
από Μεταχρονολογηµένες επιταγές ύψους € 2.179 χιλ. και ανοικτό υπόλοιπο αξίας € 941 χιλ. που 
αναλύεται ως ακολούθως.  
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ΠΕΛΑΤΕΣ 31.12.2006 

(ποσά σε χιλ. €)  Ποσά  Ποσοστά 

Μέχρι 30 ηµέρες 320 34,0% 

Από 31 - 180 ηµέρες 448 47,6% 

Πάνω από 181 ηµέρες 173 18,4% 

Σύνολο 941 100,0% 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 
 
Το υπόλοιπο του Λ/σµου Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες  (πρόκειται περί τµήµατος του 
υπολοίπου από πελάτες άνω των 180 ηµερών) αναλύεται ως ακολούθως 
 

(ποσά σε χιλ. €)     2004 2005 2006 

Λοιποί πελάτες και επίδικες απαιτήσεις                        31  31  31  

Πελάτες επισφαλείς               106 108 106 

ΣΥΝΟΛΟ                     137 139 137 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Σηµειώνουµε ότι η Εκδότρια έκανε Πρόβλεψη Επισφαλών Πελατών  ύψους € 230 χιλ. µετά την 
οποία το Υπόλοιπο του Λ/σµου Πελάτες ανέρχεται σε € 2.890 χιλ.  
 
∆ιαθέσιµα 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ∆ιαθέσιµα ανέρχεται σε € 176 χιλ. έναντι € 204 χιλ. κατά το 2005, 
και αναλύεται ως ακολούθως :  
 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  (ποσά σε χιλ. €)  2004 2005 2006 

Ταµείο  24 10 16 

Καταθέσεις Όψεως 296 194 160 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 320 204 176 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Τα µεγέθη των λογαριασµών του Παθητικού της Εκδότριας κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 
απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

(ποσά σε χιλ €)* 
 

2004  2005 2006 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
Μετοχικό Κεφάλαιο 13.709 13.709 16.687

Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο 1.974 1.974 1.882

Λοιπά Αποθεµατικά 2.313 2.181 2.115

Αποτελέσµατα εις Νέον -6.500 -7.785 -9.541

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 11.497 10.080 11.143
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
∆άνεια Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 128

Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζόµενους 415 404 289

Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων 0 85 79

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 415 489 496
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
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Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις  2.356 2.382 2.774

Φόρος Εισοδήµατος και Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι 260 181 179

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 2.380 2.644 2.797

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 4.996 5.207 5.751
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.411 5.696 6.247
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16.908 15.776 17.390
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Με την από 31/7/2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.978.634,00€ µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 9.928.780 νέων 
κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 € εκάστη. 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 µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από  51.812.366  κοινές    ανώνυµες   µετοχές  
ονοµαστικής   αξίας  € 0,30  έκαστη,  και  3.812.930  προνοµιούχες    ανώνυµες  µετοχές 
ονοµαστικής   αξίας € 0,30  έκαστη και  ως  τούτου   το  µετοχικό  κεφάλαιο  ανέρχεται  στο  
συνολικό  ποσό  των 16.687.588,80 €. 
 
Αποθεµατικό υπέρ το Άρτιο  

Το  υπέρ  το  άρτιο   προέκυψε   από  τις  αυξήσεις  του  Μετοχικού Κεφαλαίου  που 
διενεργήθηκαν   µέχρι  και το έτος  1995,  λόγω  της  έκδοσης  των  µετοχών,  έναντι   µετρητών,  
σε   αξία   µεγαλύτερη  της   ονοµαστικής   τους   αξίας. Το  εισπραχθέν  υπέρ   το άρτιο  ποσό,  
απεικονίζεται  στις  οικονοµικές καταστάσεις   µειωµένο  κατά  τα  ποσά  των  άµεσων  εξόδων  
όλων  των  αυξήσεων  του   µετοχικού  κεφαλαίου  που έχουν  πραγµατοποιηθεί  µέχρι   σήµερα.  

Παρακάτω παραθέτουµε την διαµόρφωση του λογαριασµού Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο  
σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ για την 31.12.2005 και 31.12.2006. 
 

(ποσά σε χιλ €)* 
ΧΡΗΣΗ 
31/12/05  

ΧΡΗΣΗ 
31/12/06  

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.232 1.974 

∆ιαγραφή εξόδων αυξήσεως κεφαλαίων για την προσαρµογή στα ∆ΠΧΠ -396 -92 

Πλέον απαίτηση αναβαλ. Φόρου  139 0 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1.974 1.882 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Αποθεµατικά  
  
Η εξέλιξη των λογαριασµών αποθεµατικών είχε ως ακολούθως. 

 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
  (ποσά σε χιλ. €)* 2004  2005  2006  

  Τακτικό αποθεµατικό 0 0 0 

  Ειδικά αποθεµατικά 0 0 0 

  Eκτακτα αποθεµατικά 0 0 0 

  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 0 0 0 

  Λοιπά αποθεµατικά 2.314 2.182 2.115 
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  Αποθεµατικά Κεφάλαια (Σύνολο) 2.314 2.182 2.115 

  ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπ/γής - Επιχορ. επενδύσεων  (Σύνολο) 0 0 0 

  Αποθεµατικά Κεφάλαια (Σύνολο) 2.314 2.182 2.115 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Η εξέλιξη του Λ/σµου ήταν φθίνουσα κατά το 2006 λόγω διαφορών από αναπροσαρµογή αξίας 
συµµετοχών και χρεογράφων. Παρακάτω παραθέτουµε την διαµόρφωση του λογαριασµού 
σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ:  
 

  (ποσά σε χιλ. €)*  

Σύνολο Αποθεµατικών 31/12/03 (ποσά σε χιλ. €)  2.539 

Πλέον επαναφορά αξίας κτήσεως συµµετοχής στην Ήφαιστο ΑΕ 47 

Μείον υποτίµηση συµµετοχής στην Ήφαιστο ΑΕ -117 

Πλέον διαφορά αποτιµήσεως µετοχών σε τρέχουσες αξίες 2004 0 

Πλέον ζηµίες από την συγγενή ( ζηµίες υποτιµήσεως χαρτοφυλακίου συγγενούς) 27 

Μείον επιχορηγήσεις παγίων  -183 

Σύνολο Αποθεµατικών κατά 31.12.04 2.314 

Μείον: Ζηµία από επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες αναγνωριζόµενη στα Ίδια Κεφάλαια -132 

Σύνολο Αποθεµατικών κατά 31.12.05 2.182 

Μείον: Ζηµία από επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες αναγνωριζόµενη στα Ίδια Κεφάλαια -67 

Σύνολο Αποθεµατικών κατά 31.12.06 2.115 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Το ποσό € 183 χιλ.  αφορά επιχορηγήσεις παγίων που αναλογούν σε αποσβέσεις  που δεν είχαν 
λογιστεί µέχρι 31.12.03. Με δεδοµένο ότι η αξία εκκινήσεως των παγίων κατά την 1.1.2004 
λήφθηκε υπόψη η εύλογη αξία τους το ως άνω ποσό µεταφέρθηκε στα αποτελέσµατα εις νέον.   
Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας δεν υπήρξαν νέες επιχορηγήσεις 
επενδύσεων παγίου ενεργητικού κατά την εξεταζόµενη περίοδο 2003-2005 προκειµένου να 
ερµηνευτούν βάσει ΣΛΟΤ αρ.πρ.2/12.1.2004, γνωµ.7/319. 
 
Κέρδη (Ζηµίες) εις Νέον 
 
Η εξέλιξη του Λ/µού Ζηµιών εις Νέον   είχε ως ακολούθως. 
 
  (ποσά σε χιλ. €) * 2004 2005  2006  
  Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεων εις νέο -874 -1.285 -1.757 

  Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων -5.626 -6.500 -7.785 

  Αποτελέσµατα εις νέο  (Σύνολο) -6.500 -7.785 -9.542 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, βάσει των ∆ΛΠ διαµορφώθηκαν κατά το 2006 σε € 496 χιλ. 
έναντι € 489 χιλ. το 2005. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούνταν από Προβλέψεις-Υποχρεώσεις  
ύψους € 289 χιλ. προς τους Εργαζόµενους από επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους € 
79 χιλ. και αποδόσεις που θα καταβληθούν στο ΙΚΑ στις χρήσεις 2008 – 2015 µε βάση σχετική 
απόφαση του ΙΚΑ για την ρύθµιση των καθυστερηµένων οφειλών της περιόδου 1/2/2006 – 
30/6/2006 ύψους € 128 χιλ. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εκδότριας διαµορφώθηκαν ως 
ακολούθως: 
  

  (ποσά σε χιλ €)* 2004  2005  2006  

  Λοιπές προβλέψεις 0 0 0 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 0 0 0 

  Προβλέψεις - Υποχρεώσεις προς τους εργαζοµένους 415 404 289 

   Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 0 85 79 

  Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 128 

  Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  (Σύνολο) 415 489 496 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αφορά  κρατικές 
επιχορηγήσεις  σε  λογισµικά  προγράµµατα (πρόγραµµα ΑΤΛΑΝΤΙΣ),  που  έγιναν κατά  στη  
χρήση   2005.  
 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 

Η Εκδότρια απασχόλησε 104 εργαζόµενους κατά το 2006 µε κόστος µισθοδοσίας € 3.207 χιλ.  
δηλαδή αυξηµένο σε σχέση µε εκείνο του 2005 όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας. Η αύξηση 
οφείλετε στο γεγονός ότι στο κόστος µισθοδοσίας της χρήσης 2006 έχουν συµπεριληφθεί 
αποζηµιώσεις ύψους € 202χιλ. 
 

 
ΧΡΗΣΗ 
31/12/04 

ΧΡΗΣΗ  
31/12/05 

ΧΡΗΣΗ  
31/12/06 

Αριθµός  προσωπικού.    

Υπάλληλοι              46 45 44 

Ηµεροµίσθιοι 
                  

74 60 60 

Σύνολο προσωπικού             120 105 104 

Κόστος   (ποσά σε χιλ. €) * 2.746 3.124 3.207  
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    
 

Η υποχρέωση της Εκδότριας  προς τους εργαζόµενους , για την  µελλοντική καταβολή παροχών 
ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας  του καθενός, προσµετράτε  και απεικονίζεται µε   βάση  
το αναµενόµενο να καταβληθεί  δεδουλευµένο  δικαίωµα  του  κάθε  εργαζοµένου, κατά την 
ηµεροµηνία του  ισολογισµού,  προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον  
προβλεπόµενο χρόνο  καταβολής του. Για την χρήση 2006, οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές 
που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
 

1) Προεξοφλητικό επιτόκιο κατά την 31.12.2003 4,38%  και κατά την 31.12.2004 4% . 
2) Μελλοντικές αυξήσεις µισθών µέχρι και το έτος 2004 βάσει των πραγµατικών, από το  έτος  

2005 και µετά βάσει του  µέσου ετήσιου µακροχρόνιου πληθωρισµού.   
 

Βάσει αυτών, βάσει ∆ΠΧΠ το υπόλοιπο του Λ/σµου Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία διαµορφώθηκε ως ακολούθως. 
 

Εκδότριας  &   Εταιρείας 
 (ποσά σε€)* 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.12.2005 415.257,59 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2005 29.257,04 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-31.12.2005 (40.402,04) 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005  404.112,59 

  
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2006 404.112,59 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2006 30.000,00 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-31.12.2006 (145.504,87) 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 288.607,72 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, βάσει των ∆ΛΠ διαµορφώθηκαν κατά το 2006 σε € 5.751 χιλ. 
έναντι € 5.207 χιλ. το 2005. Οι υποχρεώσεις αυτές αναλύονται ως ακολούθως. 
 
 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 (ποσά σε χιλ. €)* 

2004  2005  2006  

  Προµηθευτές 1.481 1.081 1.013 

  Γραµµάτια πληρωτέα 0 0 0 

 Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.380 2.644 2.797 

  ∆εδουλευµένα έξοδα και τόκοι 83 69 91 

  Προκαταβολές Πελατών 331 361 850 

  Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 150 181 179 

  ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου  110 0 0 

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 141 144 163 

  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχ./ κοινοπραξίες 175 407 439 

  Λοιπές υποχρεώσεις  146 321 219 

  Πιστωτές διάφοροι 0 0 0 

  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  (Σύνολο) 4.996 5.207 5.751 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

  
Προµηθευτές 
 
Η εξέλιξη του Λ/σµου προµηθευτές είχε ως ακολούθως. 
 
  (ποσά σε χιλ €)* 2004 2005 2006 
  Προµηθευτές 1.481 1.081 1.013 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Το ανοιχτό Υπόλοιπο του Λ\σµού είναι 510 χιλ. ΕΥΡΩ ενώ επίσης τα γραµµάτια που έχουν 
εκδοθεί και εκκρεµούν προς πληρωµή ανέρχονται σε € 941 χιλιάδες. Το ανοιχτό Υπόλοιπο έχει ως 
ακολούθως. 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   31.12.2006  (ποσά σε χιλ. €)* Ποσά Ποσοστά 

Μέχρι 30 ηµέρες 219 42,9% 

Από  31 ηµέρες και άνω 291 57,10% 

ΣΥΝΟΛΟ 510 100% 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Τράπεζες Λογαριασµοί  Βραχυπρόθεσµων  Υποχρεώσεων 
 
Οι Υποχρεώσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 6% κατά το 2006 λόγω αναγκών κεφαλαίου κίνησης 
ενόψει της επέκτασης της Εκδότριας σε νέα προϊόντα. Η εξέλιξη του λ/µού Τράπεζες Λογαριασµοί  
Βραχυπρόθεσµων  Υποχρεώσεων απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

   (ποσά σε χιλ. €)* 2004 2005 2006 

  Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.380 2.644 2.797 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Το υπόλοιπο κατά την 31/12/2006 απεικονίζεται ως ακολούθως: 
 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 

31/12/06 

Alpha Bank 682 

FBB 1.722 

Πειραιώς 124 

Κύπρου 329 

Μείον τόκοι δεδουλευµένοι -60 

ΣΥΝΟΛΟ 2.797 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Οι  ανωτέρω υποχρεώσεις σε Τράπεζες µέχρι της σύνταξη της παρούσης  επιβεβαιώθηκαν από 
τον έκτακτο οικονοµικό έλεγχο. Τα δάνεια που έχει συνάψει η Εκδότρια έχουν τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά. 
 

Τράπεζα Ηµ/νία Κατάρτισης Όριο Πίστωσης 
Βασικοί Όροι 
δανεισµού Ενέχυρα 

Τράπεζα Πειραιώς 29/11/2000 293 χιλ. ΕΥΡΩ  
Βασικό επιτόκιο 
Χορηγήσεων +2%   

Τράπεζα Κύπρου 
25/01/2001, 
25/09/2002, 23/07/2003 500 χιλ. ΕΥΡΩ  

Euribor+3% (για δάνεια 
σε ΕΥΡΩ) ή 
Euribor+3,5% (για 
δάνεια σε άλλα 
νοµίσµατα) 

επί καταθετικού 
λογαριασµού 261855 
που τηρεί στην τράπεζα 

First Business Bank S.A. 
27/08/2001, 31/7/2003, 
29/9/2005 1.750χιλ. ΕΥΡΩ  

9.1% ή Euribor+1,5% 
(για δάνεια σε άλλα 
νοµίσµατα) 

προσηµείωση 
υποθήκης ως 1.920 χιλ. 
ΕΥΡΩ εντόκως+ 
επιταγές  

Alpha Bank 03/04/2001 1.086 χιλ. ΕΥΡΩ  

Βασικό επιτόκιο 
Χορηγήσεων +3% ή 
Euribor+3% (για δάνεια 
σε άλλα νοµίσµατα) 

εκχώρηση κάθε 
ασφάλισης  επί 
ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και 
µηχανηµάτων 

Τράπεζα Eurobank 
Ergasias ΑΕ 12/04/2007 700 χιλ. ΕΥΡΩ  

Βασικό επιτόκιο 
Χορηγήσεων άνευ 
περιθωρίου  

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των χρήσεων 2004-
2006, αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
∆εδουλευµένα έξοδα και τόκοι 
 
Η εξέλιξη του λ/µού ∆εδουλευµένα έξοδα και τόκοι απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Πρόκειται 
περί χρεωστικών τόκων τραπεζικών λογαριασµών του τελευταίου τριµήνου του έτους που 
χρέωσαν τους λογαριασµούς των δανείων κατά την 31-12-2006 και εξοφλήθηκαν στην αρχή του 
2007. 
 

(ποσά σε χιλ €)* 2004 2005 2006 

∆εδουλευµένα έξοδα και τόκοι 83 69 91 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
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και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
 Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη και Ασφαλιστικές Εισφορές  
 

    (ποσά σε χιλ €)* 2004 2005 2006 

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 150 181 179 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου  110 0 0 

Ασφαλιστικές εισφορές  141 144 163 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Ο λογαριασµός Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Φόροι Τέλη - Εισφορές  
(ποσά σε χιλ €)* 2004 2005 2006 

Φ.Π.Α. 85 98 46 

Φόροι Τέλη Αµοιβών Προσωπικού 55 72 117 

Φόροι Τέλη Αµοιβών Τρίτων 6 6 12 

Λοιποί Φόροι – Τέλη 4 5 4 

Σύνολο 150 181 179 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Η Εκδότρια έχει κάνει ρύθµιση µε το ΙΚΑ των καθυστερηµένων οφειλών της περιόδου από 
1/2/2006 – 30/6/2006. Στο λογαριασµό Ασφαλιστικές Εισφορές ποσό 23 χιλ. € αφορά τις δόσεις 
για την χρήση 2007. 
 
Η Εκδότρια βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσµες οφειλές. Οι υποχρεώσεις της 
Εκδότριας προς ασφαλιστικούς οργανισµούς και το ∆ηµόσιο (φόροι – τέλη) εξοφλούνται 
εµπρόθεσµα. Η εξέλιξη άλλων λογαριασµών υποχρεώσεων έχει ως ακολούθως  
 

(ποσά σε χιλ. €)* 2004  2005  2006 

  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχ./ κοινοπραξίες 175 407 439 

  Λοιπές υποχρεώσεις  146 321 219 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Οι «Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχ./ κοινοπραξίες»  αφορούν τις εταιρίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ και 
ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ  εµπορεύεται προϊόντα της ΒΙΟΣΩΛ και προµηθεύει 
την ΒΙΟΣΩΛ µε προϊόντα θέρµανσης κυρίως ενώ µε τη ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ δεν 
υπάρχουν εµπορικές συναλλαγές. Οι Συναλλαγές και Απαιτήσεις από / Υποχρεώσεις προς  τις  
συγγενείς  εταιρίες αναλύονται ως ακολούθως 
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 

Πωλήσεις Αγαθών & Υπηρεσιών προς -ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 377 353 352 

Αγορές από - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 766 789 1.180 

Χρεωστικοί   Τόκοι πληρωτέοι  στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 0 115 120 

Υποχρεώσεις προς - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 175 407 439 

Καταβολές  ενοικίων στη ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  Α.Ε.Β.Ε 0 0 2 

Απαιτήσεις  από ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  Α.Ε.Β.Ε 0 0 32 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Οι λοιπές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν ανάµεσα σε άλλα τις πληρωτέες αποδοχές του 
προσωπικού, τις πληρωτέες αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αναλύονται ως 
εξής: 
 

(ποσά σε χιλ. €)* 2006 

Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 2 

∆ικαιούχοι Αµοιβών ∆.Σ 11 

Λοιπές Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 195 

ΣΥΝΟΛΟ 208 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.    

 
Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 
 
Η Εκδότρια έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Οι συσσωρευµένες ζηµίες των 
προηγουµένων χρήσεων βάση της δήλωσης Φόρου εισοδήµατος της χρήσεως 2006 ανέρχεται 
στο ποσό 7.282.852,40. Η Εκδότρια εκτιµά ότι δεν θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον φόρο εισοδήµατος 
διότι οι λογιστικές διαφορές οι οποίες ενδεχοµένως να προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο για 
τις ανέλεγκτες χρήσεις 2003 - 2006 θα είναι µικρότερες από το ύψος των συσσωρευµένων 
ζηµιών.» 
 
Ενδεχόµενες Απαιτήσεις Της Εκδότριας  
 

Η Εκδότρια δηλώνει ότι για τις παρακάτω υποθέσεις δεν έχουν γίνει προβλέψεις για την 
είσπραξη των  ενδεχοµένων απαιτήσεων, ενώ ας σηµειωθεί ότι για την απαίτηση από πελάτη 

«ΚΕΜΟΣ Α.Ε.» έχει ήδη γίνει πρόβλεψη επισφάλειας.  
 
1) Αγωγή συνολικού ύψους € 83.765,58 πλέον των νοµίµων τόκων κατά του ελληνικού 

δηµοσίου για την επιστροφή καταβληθέντων φόρων µεταβίβασης µη εισηγµένων µετοχών, 
λόγω αντισυνταγµατικότητας του φόρου, σύµφωνα µε την κρίση της Εκδότριας. 

2) Αγωγή συνολικού ύψους € 11.554,54 πλέον νοµίµων τόκων κατά του υποθηκοφυλακείου 
Βόλου για τέλη εγγραφής προσηµείωσης στο ακίνητο της Εκδότριας που βρίσκεται στην 
βιοµηχανική περιοχή και τυγχάνει απαλλαγής απ’ τα εν λόγω τέλη. 

3) Αγωγή συνολικού ύψους € 51.893,21 κατά της εταιρείας « ΚΕΜΟΣ ΑΕ ». 
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3.7.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών της ΒΙΟΣΩΛ A.E. 
 

Η Εκδότρια είχε αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές κατά τις τελευταίες χρήσεις, οι οποίες 
ανήλθαν σε € 3.295 χιλ. το 2004, € 374 χιλ. το 2005 και € 1.472 χιλ. το 2006 αντίστοιχα.  Η αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου κατά το 2006 κάλυψε κυρίως τις χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές για 
απόκτηση θυγατρικής εταιρίας και τις αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές.  Οι λειτουργικές 
ταµειακές ροές επιδεινώθηκαν το 2006 κατά 1,1 εκ ΕΥΡΩ περίπου κυρίως λόγω αύξησης των 
ζηµιών (από 1.276 χιλ. ΕΥΡΩ σε 1.630 χιλ. ΕΥΡΩ), αύξησης των απαιτήσεων κατά 447 χιλ. 
ΕΥΡΩ, αύξηση αποθεµάτων κατά 158 χιλ. ΕΥΡΩ και  κατά 115 χιλ. ΕΥΡΩ λόγω µειώσεων των 
προβλέψεων παροχών προσωπικού που έγιναν λόγω απολύσεων προσωπικού για µείωση 
κόστους. 
 
Οι ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν από 72 σε 109 χιλ. ΕΥΡΩ κυρίως 
λόγω Εκροών κατά 93 χιλ. ΕΥΡΩ για την απόκτηση άυλων παγίων λόγω αγοράς προγραµµάτων 
υπολογιστών.  
 
Οι Καθαρές εισροές από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες αυξήθηκαν από 332 χιλ. ΕΥΡΩ  το 2005 
σε 1.553 χιλ. ΕΥΡΩ το 2006, λόγω εισπράξεων από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 2.979 
χιλ. ΕΥΡΩ εκ των οποίων οι 1.463 χιλ. ΕΥΡΩ διατέθηκαν σε απόκτηση µετοχών συγγενούς  
ανωνύµου εταιρίας, της ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ       
  1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2006 

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων       

Ζηµίες προ φόρων (994.800) (1.276.171) (1.630.307) 

Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:   

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 349.514 339.013 354.456 

Κέρδη από συγγενή εταιρεία (17.682) (11.543) 16.475 

Τόκοι έξοδα 191.331 351.502 412.726 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (4.605) (2.350) (4.020) 

Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων 0 (6.087) (6.088) 

Ζηµίες πώλησης παγίων 3.234 2.393 0 

Έξοδα αποµείωσης (Πελατών, Παγίων & Αποθεµάτων) 97.352 2.056 0 

Προβλέψεις 0 0  

  (375.657) (601.188) (856.768) 

Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) µακροπρόθεσµες εγγυήσεις (536) 1.483 0 

(Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων (651.347) 131.126 (157.691) 

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (412.506) 509.247 (447.378) 

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (797.324) (189.809) 477.093 

Αύξηση/(µείωση) προκαταβολών από συγγενή (809.009) 116.313 (88.922) 

Αύξηση/(µείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού 28.678 (11.145) (115.505) 

  (3.017.702) (43.973) (1.189.171) 

Καταβληθέντες τόκοι (195.799) (221.320) (282.644) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος προηγ. χρήσεων (81.264) (109.645) 0 

Καθαρές εισροές Λειτουργικών δραστηριοτήτων (3.294.765) (374.937) (1.471.815) 
    

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων     

Εκροές για την απόκτηση άυλων παγίων (202.803) (30.658) (93.436) 

Εκροές για την απόκτηση ενσώµατων παγίων (101.730) (51.789) (18.515) 

Εισροές από την εκποίηση ενσώµατων παγίων 4.535 8.962 0 

Εισροές από µερίσµατα 1.888 609 638 

Τόκοι  εισπραχθέντες 1.437 289 1.973 

Καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (296.673) (72.587) (109.341) 

Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων    

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.699.938 0 2.978.634 
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Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις επενδύσεων 0 91.310 0 

Εισπράξεις/(Πληρωµές) βραχυπροθέσµων δανείων 80.359 263.994 153.094 

Προπληρωθέντα έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου 0 (13.319) (116.225) 

Πληρωµές για µελλοντική απόκτηση θυγατρικής 0 (10.000) 0 

Πληρωµές για απόκτηση µετοχών ανωνύµου εταιρίας 
(συγγενής) 0  (1.462.580) 

Καθαρές εισροές (εκροές) χρηµατοδοτικών 
δραστηριοτήτων 3.780.296 331.985 1.552.923 

Αύξηση διαθεσίµων 188.859 (115.539) (28.233) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 131.069 319.928 204.389 

∆ιαθέσιµα κατά τη λήξη της περιόδου 319.928 204.389 176.156 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 89 

 

3.7.4 Μεταβολές Καθαρής Θέσης  

 
Πηγή: Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τις χρήσεις 
2004 – 2005  από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
και όσον αφορά τη χρήση 2006 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Χ. Λυµπεραίο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  
Μετοχικό  
Κεφάλαιο 

Κεφάλαιο υπέρ 
το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 
Λοιπά  

αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 01/01/2004 9.931.507,80 2.024.707,59 99.185,00 1.860.376,16 327.537,85 (5.625.669,20) 8.617.645,20 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 3.777.447,00      3.777.447,00 

Έξοδα Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου  (77.509,50)     (77.509,50) 

Αναβαλλόµενοι Φόροι  27.128,31     27.128,31 

Κέρδος από αποτίµηση 
διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων    48,44   48,44 

Κέρδος από επενδύσεις σε 
συγγενείς αναγνωριζόµενη στα 
ίδια κεφάλαια    26.589,30   26.589,30 

Ζηµία περιόδου      (874.346,52) (874.346,52) 

Υπόλοιπο την 01/01/2005 13.708.954,80 1.974.326,42 99.185,00 1.887.013,90 327.537,85 (6.500.015,72) 11.497.002,25 

Κέρδος  από αποτίµηση 
"∆ιαθέσιµων  προς  πώληση  
χρηµατ/µικών  περιουσιακών   
στοιχείων" 

 

   303,90   303,90 

Ζηµία   από  επενδύσεις  σε  
συγγενείς αναγνωριζόµενη  στα 
ίδια κεφάλαια 

 

   (132.196,96)   (132.196,96) 

Ζηµία  περιόδου       (1.284.677,51) (1.284.677,51) 

Υπόλοιπο την 31/12/2005 13.708.954,80 1.974.326,42 99.185,00 1.755.120,84 327.537,85 (7.784.693,23) 10.080.431,68 

         

Υπόλοιπο την 1/12/2006  13.708.954,80 1.974.326,42 99.185,00 1.755.120,84 327.537,85 (7.784.693,23) 10.080.431,68 

Αύξηση του  Μετοχικού  
Κεφαλαίου 

 

2.978.634,00      2.978.634,00 

Ζηµίες  από αποτίµηση 
"∆ιαθέσιµων  προς  πώληση  
χρηµατ/µικών  περιουσιακών   
στοιχείων" 

 

   (140,24)   (140,24) 

Έξοδα  αύξησης  του  Μετοχικού 
Κεφαλαίου µειωµένα κατά  το  
ποσό του  αναλογούντος Φόρου 
Εισοδήµατος 

 

 (91.976,13)     (91.976,13) 

Ζηµία   από  επενδύσεις  σε  
συγγενείς αναγνωριζόµενη  στα 
ίδια κεφάλαια 

 

   (66.580,65)   (66.580,65) 

Ζηµία  περιόδου       (1.756.894,99) (1.756.894,99) 

Υπόλοιπο την 31/12/2006 16.687.588,80 1.882.350,29 99.185,00 1.688.399,95 327.537,85 (9.541.588,22) 11.143.473,67 
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Προσαρτήµατα 
 
Τα προσαρτήµατα των τακτικών οικονοµικών ελέγχων χρήσεων 2004, 2005 και 2006 
παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Εκδότη στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.biosol.gr 
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3.8  Απολογιστικές Πληροφορίες ∆ραστηριότητας της Εκδότριας 30/9/2006 και 
30/9/2007  

 

3.8.1  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες  Αποτελεσµάτων    
 
Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών – Αποτελεσµάτων της ΒΙΟΣΩΛ Α.Ε. 
 
Οι παρακάτω χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, βάσει ∆ΠΧΠ, προέρχονται από τις επίσηµες 
οικονοµικές καταστάσεις και αποτελέσµατα χρήσης της 30ης  Σεπτεµβρίου  2007 της Εκδότριας 
και ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 
15081) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.  
 
Τα µεγέθη των αποτελεσµάτων της Εκδότριας κατά την περίοδο 1.1-30.9.2006 και 1.1-30.9.2007 
απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 (ποσά σε χιλ. €) 30/9/06 30/9/07 

  Κύκλος Εργασιών Εκδότριας (Πωλήσεις) 6.074 6.424 

  Μείον : Κόστος Πωλήσεων 5.428 5.656 

  Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) Εκµετάλλευσης 646 769 

  Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 29 79 

  Σύνολο 675 848 

  Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 705 815 

              Έξοδα διαθέσεως 964 1.013 

              Άλλα Έξοδα  42 60 

  Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης -1.035 -1.040 

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (Καθαρό) -295 -364 

Κέρδη / Ζηµίες από Συγγενείς Επιχ/σεις -9 13 

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  -1.339 -1.391 

  Μείον : Φόρος εισοδήµατος και εισφορά Ο.Γ.Α. 75 -70 

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗ -1.265 -1.462 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
  Ανάλυση Κύκλου Εργασιών  
 
Οι Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% περίπου κατά το εννεάµηνο του 2007, συγκρινόµενες µε 
εκείνες της περιόδου 2006, ως αποτέλεσµα της αύξησης της Εµπορίας Θερµαντικών Σωµάτων 
(κυρίως Panels Elegant). Η βιοµηχανική δραστηριότητα εµφανίστηκε µειωµένη κατά 11%, λόγω 
της µείωσης προϊόντων Θέρµανσης (Λεβήτων - Panel) και Κλιµατισµού. Στον πίνακα που 
ακολουθεί γίνεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εκδότριας για την περίοδο 1.1.2007 – 
30.9.2007 ανά δραστηριότητα: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ποσά σε χιλ. €)* 30/9/2006 30/9/2007 ∆ % 

Α. Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού Ποσό % Ποσό %  

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 

Θερµαντικά Σώµατα 1.545 25,43% 1.389 21,63% -10,05% 

Κλιµατισµός 1.304 21,48% 797 12,41% -38,90% 

Θέρµανση   101 1,57% 100,00% 

Νεροχύτες      

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Βιοµηχανικής 
∆ραστηριότητας 2.849 46,92% 2.288 35,61% -19,72% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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Θερµαντικά Σώµατα 657 10,83% 1.287 20,04% 95,75% 

Κλιµατισµός 195 3,22% 261 4,06% 33,43% 

Θέρµανση 2.078 34,22% 1.673 26,60% -19,50% 

∆ιάφορα  192 3,17% 475 7,4% 146,55% 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εµπορικής 
∆ραστηριότητας 3.124 51,44% 3.697 57,55% 18,32% 

Παροχή Υπηρεσιών 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού  5.975 98,36% 5.985 93,16% 0,18% 

Β. Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού 

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 

Θερµαντικά Σώµατα 82 1,3% 46,78 0,07% -42,95% 

Κλιµατισµός 14 0,2% 375 5,84% 2.593,50% 

Κύκλος Εργασιών  Βιοµηχανικής 
∆ραστηριότητας 96 1,5% 422 6,56% 439,88% 

Εµπορική ∆ραστηριότητα 
Κλιµατισµός 0 0,0%    

∆ιάφορα 4 0,04% 17 0,27% 370,28% 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εξωτερικού 99 1,64% 439 6,83% 340,89% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.074 100,0% 6.424 100,0% 5,76% 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 , αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε πως η παραγωγή Panels µειώθηκε κατά 14,34%, και 
πλέον τα προϊόντα αυτά αποτελούν το 14,03% των Πωλήσεων από 17,39% που ήταν στην 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Περαιτέρω ανάλυση κατά προϊοντική κατηγορία, δείχνει, γενικά, ότι οι Πωλήσεις στον Τοµέα της 
Βιοµηχανικής δραστηριότητας έχουν µειωθεί κατά 13,34% (τα προϊόντα παραγωγής, πλέον, 
αποτελούν το 41,25% των πωλήσεων έναντι του 50,52% που ήταν στην αντίστοιχη 
προηγούµενη χρονιά) ενώ οι πωλήσεις στον Τοµέα της Εµπορικής δραστηριότητας αυξήθηκαν 
κατά 26% µε αποτέλεσµα να αποτελούν το 58,75% των πωλήσεων έναντι των 49,48% της 
αντίστοιχης περυσινής χρονιάς. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) 

Κύκλος Εργασιών Ανά Προϊόν 

(ποσά σε χιλ. €)* 30/09/2006 % 30/09/2007 %  ∆% 

Runtal 623 10,26% 557 8,67% -1,06% 

Panels 1.003 16,52% 879 13,68% -12,38% 

Θερµαντικά Σώµατα 1.627 26,78% 1.436 22,35% -11,71% 

Fan Coils 114 1,89% 29 0,04% -74,40% 

Αξονικά Αερόθερµα 71 1,17% 64 0,10% -10,44% 

Κεντρ. Κλιµατ. Μονάδες 799 13,15% 867 13,49% 8,51% 

Πύργοι Ψύξεως 66 1,09% 51 0,01% -23,60% 

Fan Section 25 0,04% 56 0,01% 119,36% 

Λοιπά Κλιµατισµού 241 0,04% 105 0,06% -56,51% 

Κλιµατισµός 1.318 21,71% 1.172 18,25% -11,10% 
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Λοιπά 0 0% 101 1,57% 100,00% 

Γενικό Σύνολο Βιοµηχανικής 
∆ραστηριότητας (Ι) 2.945 48,49% 2.710 42,18% -8,00% 

Κύκλος Εργασιών Ανά Εµπόρευµα 

Σώµατα Λουτρού 219 3,62% 236 0,36% 7,56% 

Σώµατα Panel 437 7,21% 1.051 16,35% 140,02% 

Θερµαντικά Σώµατα 657 10,83% 1.287 20,04% 95,75% 

Υγραντήρες  7 0,01% 2 0% -77,70% 

Ψύκτες  88 1,45% 69 0,07 -21,65% 

Split    99 1,64% 190 0,29% 90,78% 

Κλιµατισµός 195 3,22% 261 0,40% 33,43% 

Λέβητες & Εξαρτήµατα  985 16,23% 1.211 0,19% 22,88% 

Καυστήρες & Εξαρτήµατα 276 4,55% 284 0,44% 2,68% 

Κυκλοφορητές & ∆οχ. ∆ιαστολής  657 10,81% 362 0,56% 55,09% 

Χαλκοσωλήνες  95 1,57% 9 0,01% -90,52% 

Λοιπά Εξαρτ. Θέρµανσης   63 0,01% 193 0,30% 202,93% 

Θέρµανση 2.078 34,22% 1.673 26,04% -19,50% 

Ηλιακά & Εξαρτήµατα  - ∆ιάφορα 196 0,03% 493 0,76% 150,65% 

∆ιάφορα  196 0,03% 493 0,76% 150,65% 

Γενικό Σύνολο Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
(ΙΙ) 3.128 51,50% 3.714 

57,81% 
 18,73% 

Γενικό Σύνολο (Ι+ΙΙ+) 6.074 100,00% 6.424 100,00% 5,76% 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή του  Κύκλου Εργασιών της 
Εκδότριας για την περίοδο εννιαµήνου 2006 και 2007. 
 

Γεωγραφική Κατανοµή Πωλήσεων 

Ποσά σε € 30/9/2006 30/9/2007 

ATTIKH 3.722.659 3.492.811 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 120.937 189.416 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 250.054 273.794 

ΗΠΕΙΡΟΣ 226.317 198.715 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 65.476 44.159 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 620.495 810.861 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 8.886 44.889 

ΘΡΑΚΗ 32.215 64.591 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 325.332 243.983 

ΚΡΗΤΗ 283.433 267.739 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 74.036 64.869 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ 78.149 135.845 

ΕΥΒΟΙΑ 79.035 62.304 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 16.660 22.265 
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ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 71.231 69.429 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 99.550 438.908 

ΣΥΝΟΛΟ 6.074.465 6.424.578 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
  Κόστος Πωλήσεων  
 
Το Κόστος Πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4% και διαµορφώθηκε κατά το εννεάµηνο του 2007 σε € 
5.656 χιλ.  έναντι € 5.428 χιλ. κατά το 2006, σε συνδυασµό όµως µε την αύξηση του κύκλου 
εργασιών κατά 5%, το αποτέλεσµα ήταν να αποτελέσει το 88,03% των Πωλήσεων έναντι του 
89,36% που ήταν το 2006, όπως διαφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

(ποσά σε χιλ. €)*  30/9/06 30/9/07 2007/2006 

Κύκλος Εργασιών  6.074 6.425 5.45% 

Κόστος Πωλήσεων 5.428 5.656 4.03% 

Κόστος Πωλήσεων / Κύκλο Εργασιών 89,36% 88,03%  
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται το κόστος πωληθέντων, µε την αύξηση των αποθεµάτων να 
επιδρά κατά το µεγαλύτερο µέρος στην µεταβολή του κόστους πωλήσεων. 
 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 

 
Άλλα έσοδα Εκµετάλλευσης 
 
Τα Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν  σε € 79 χιλ. το 2007 από € 29 χιλ. το 2006, και 
προέρχονται κυρίως από παροχή Υπηρεσιών και Μεταφορικά, όπως φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα.  
 

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
(ποσά σε χιλ. €)* 

30/6/06 30/9/07 

Μεταφορικά Πωλήσεων & λοιπά έσοδα 3 37 

Παροχή Υπηρεσιών 14 38 

Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις 4 4 

Είσπραξη ∆ιαγραφείσας Απαίτησης 7 0 

Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 55 101 

ΑΝΑΛΥΣΗ Κόστους Πωληθέντων 
(ποσά σε χιλ. €)* 

30/9/2
006 

30/09/
2007 2007/2006 

Αναλώσεις :πρώτες & βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ. Και είδη 
συσκευασίας 1.153 1.246 8,12% 
Μεταβολές  στα  αποθεµάτων των εµπορευµάτων, ετοίµων,  
ηµιετοίµων  & υποπροϊόντων 2.530 2.835 12,00% 
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 1.183 1.007 -14,84% 
Αποζηµιώσεις απολύσεως προσωπικού 20 0 - 
Πρόβλεψη  αποζηµίωσης  προσωπικού  λόγω  εξόδου  από  την 
υπηρεσία  για  συνταξιοδότηση. 0 0 0,00% 
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 123 107 -12,42% 
Παροχές τρίτων 86 79 -8,89% 
Ενοίκια 5 4 -12,46% 
Φόροι – τέλη 9 9 -1,83% 
Έξοδα µεταφοράς 89 127 42,89% 
∆ιάφορα έξοδα 80 117 45,6% 
Έξοδα Προβολής & ∆ιαφήµισης 0 0 0,00% 
Αποσβέσεις  ενσώµατων  &  άϋλων  περιουσιακών στοιχείων 150 123 -18,12% 
Σύνολα 5.428 5.656 6.6% 
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Κέρδη από Συν/γες σε ΞΝ 106 0 

Σύνολο 29 79 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 
 
Τα έξοδα  ∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης διαµορφώθηκαν σε € 1.828 χιλ. το 2007 από € 
1.669 χιλ. το 2006. Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης αυξήθηκαν, µε αποτέλεσµα 
ως ποσοστό επί των Πωλήσεων να διαµορφωθούν σε 28,46% κατά το πρώτο εννεάµηνο του 
2007 από 27,47% το εννεάµηνο του 2006. 
 

 (ποσά σε  €) 30/9/06 30/9/07 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 705 815 

% Πωλήσεων 11,60% 12,69% 

Έξοδα διαθέσεως 964 1.013 

% Πωλήσεων 15,86% 15,76% 

Σύνολο Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτ. και ∆ιάθεσης 1.669 1.828 

% Πωλήσεων 27,47% 28,46% 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας ήταν αποτέλεσµα της 
αποζηµίωσης Απολύσεων ύψους € 83 χιλ. που αποδόθηκαν το εννεάµηνο του 2007. 
 
Αναλυτικά η εξέλιξη των εξόδων αυτών, και ο µερισµός τους στις κατηγορίες εξόδων ∆ιοικητικής 
Λειτουργίας και Εξόδων ∆ιάθεσης, απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα.   
 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Η Εκδότρια παρουσιάζει αυξηµένα Μικτά Αποτελέσµατα λόγω της µείωσης του κόστους µε 
ρυθµό µικρότερο των πωλήσεων µε τις λειτουργικές ζηµίες να κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα κατά 
την εξεταζόµενη περίοδο. Οι ζηµίες εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε 1.039 χιλ.€ κατά το 
εννεάµηνο του 2007 από 1.035 χιλ. € κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2006. 

 

 (ποσά σε χιλ. €) 30/9/06 30/9/07 

  Κύκλος Εργασιών Εκδότριας (Πωλήσεις) 6.074 6.424 

  Μείον : Κόστος Πωλήσεων 5.428 5.655 

  Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) Εκµετάλλευσης 646 769 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 30/9/06 30/9/07 

(ποσά σε  €)* 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αµοιβές Προσωπικού 513 550 1.064 600 598 1.198 

Αµοιβές Τρίτων 75 23 98 89 26 115 

Παροχές Τρίτων  50 150 201 42 152 195 

Φόροι – Τέλη 3 18 22 4 8 12 

∆ιάφορα Έξοδα 
(ταξίδια, διαφηµίσεις, 
εκθέσεις κλπ.) 56 206 262 60 186 246 

Σύνολο (προ 
αποσβέσεων) 698 948 1.646 796 971 

1.767 
 

Πλέον: Αποσβέσεις 7 16 23 19 42 61 

ΣΥΝΟΛΟ 705 964 1.669 815 1.013 1.828 
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  Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 29 79 

  Σύνολο 675 848 

  Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 705 815 

              Έξοδα διαθέσεως 964 1.013 

              Έξοδα ερευνών – αναπτύξεως 0 0 

             Λοιπά Έξοδα  42 60 

 Κέρδη/(ζηµίες)  εκµετάλλευσης -1.035 -1.040 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 
 
Το σύνολο των Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων αυξήθηκε από 306 χιλ.€ το εννεάµηνο 2006 σε 
352χιλ.€ το εννεάµηνο του 2007. Η µεγάλη αυτή αύξηση επιβάρυνε επιπλέον τα αποτελέσµατα 
της Εκδότριας και οφείλεται κυρίως στο ότι οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης χρηµατοδοτούνται 
αυξανόµενα από δανειακά κεφάλαια, λόγω συνεχών ζηµιογόνων αποτελεσµάτων. Εκ των 
Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων, τα € 340 χιλ. αποτελούν Τόκους Βραχυπρόθεσµων δανείων και 
τα € 24 χιλ. Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά έξοδα, δηλαδή προµήθειες και έξοδα εγγυητικών 
επιστολών. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* 

30/9/06 30/9/07 

Τόκοι Βραχυπρόθεσµων ∆ανείων 296 357 

Ζηµιές από Συγγενή εταιρίες 9 0 

Ζηµία από αποτίµηση µακρ/σµών 
απαιτήσεων 0 7 

Σύνολο 306 364 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
Αποσβέσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο επιµερισµός των Αποσβέσεων εννιαµήνων 2006-
2007 στο λειτουργικό κόστος. 
 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ €)* 30/9/06 30/9/07 

Παραγωγή 239 225 

∆ιοίκηση 7 18 

∆ιάθεση 16 42 

Σύνολο  262 285 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Ζηµίες Περιόδου 
 
Ως αποτέλεσµα του αυξηµένου χρηµατοοικονοµικού κόστους που προαναφέραµε, οι Καθαρές 
ζηµίες προ φόρων διαµορφώθηκαν κατά το εννιάµηνο 2007 σε € 1.391 χιλ. από € 1.339 χιλ. το 
2006. 
 

 (ποσά σε χιλ. €) 30/9/06 30/9/07 

Πωλήσεις 6.074 6.424 

Κόστος πωληθέντων 5.428 5.656 

Μικτό κέρδος 646 769 

Άλλα  έσοδα 29 79 
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Έξοδα πωλήσεων 964 1.013 

Έξοδα διοίκησης 705 815 

Άλλα  έξοδα 42 60 

Κέρδη/(ζηµίες)  εκµετάλλευσης -1.035 -1.040 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 295 364 

Κέρδη/(ζηµίες)  από  συγγενείς 9 13 

Καθαρές ζηµίες προ φόρων -1.339 -1.391 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
Τα αποτελέσµατα των εννιαµήνων οικονοµικών καταστάσεων 2006 και 2007 διαµορφώθηκαν σε 
ζηµίες ύψους € 1.265 χιλ. και € 1.402 χιλ. αντίστοιχα.  
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 30/9/06 30/9/07 

Καθαρές ζηµίες προ φόρων -1.339 -1.391 

Φόρος εισοδήµατος 75 -70 

Καθαρές ζηµίες περιόδου -1.265 -1.462 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 

3.8.2  Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ισολογισµών  
 
Τα µεγέθη του Ενεργητικού της Εκδότριας κατά τις περιόδους 1/1/2007-30/9/2007 και 1/1/2006-
30/9/2006 απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 
30/9/06 30/9/07 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   

Ενσώµατα Πάγια 9.384 8.087 

‘Αύλα Περιουσιακά Στοιχεία 292 1.195 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 294 71 

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις   1.810 2.036 

 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  19 11 

ΣΥΝΟΛΟ 11.799 11.645 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   

Αποθέµατα 2.972 2.498 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις   2.675 2.927 

∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµ/κονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 0.8 0.7 

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 280 342 

ΣΥΝΟΛΟ  5.928 5.768 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.727 17.413 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά την περίοδο 
1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
 
Η αναπόσβεστη αξία των Ενσώµατων ακινητοποιήσεων εµφανίζεται µειωµένη σε 9.282 χιλ. 
ΕΥΡΩ έναντι 9.384, λόγω κυρίως των αποσβέσεων και διαγραφής εγκαταστάσεων σε ακίνητα 
τρίτων. 
 

  (ποσά σε χιλ. €) 30/9/06 30/9/07 

  Γήπεδα-Οικόπεδα 2.240 1.045 
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 Κτίρια και τεχνικά έργα 2.815 2.755 

  Μηχαν.- Τεχν. εγκαταστάσεις και λοιπός τεχν. εξοπλισµός 4.159 3.920 

  Μεταφορικά µέσα 0 0 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 170 365 

  Ακινητοπ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0 1 

 Επενδύσεις σε ακίνητα 0  1.195 

  Αναπόσβεστη Αξία Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 9.384 9.282 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά την περίοδο 
1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

 
Συµµετοχές  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Συµµετοχές, είχε ως ακολούθως. 
 

  (ποσά σε χιλ. €) 30/9/06 30/9/07 

  Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 1.810 2.036 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά την περίοδο 
1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

 
Πρόκειται για τις συµµετοχές στις εταιρίες Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ και Βιοσωλ ∆οµικά Εργαλεία ΑΕ, οι 
οποίες απεικονίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ήφαιστος ΑΕ(Κοινές) 30,49% 36.000   

Ήφαιστος ΑΕ(Προνοµιούχες) 9,40% 4.000  

ΣΥΝΟΛΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ   541.502 

ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 49,93% 67.400 1.494.151 

ΣΥΝΟΛΑ 24,90% 107.400 2.035.653 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά την περίοδο 
1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 
Τα µεγέθη του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού της Εκδότριας κατά την 30/9/2006 και 30/9/2007 
απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Η Εκδότρια µείωσε τα Αποθέµατα από 2.972 χιλ. € σε 
2.498 χιλ. €, ενώ αύξησε τις Απαιτήσεις από 2.676 χιλ. € σε 2.927 χιλ. €. Τα ∆ιαθέσιµα της 
Εκδότριας εµφανίζονται,  αυξηµένα, από 280 χιλ.€ στις 30/9/2006, σε 343 χιλ. € στις 30/9/2007. 
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 30/09/2006 30/09/2007 

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

  Εµπορεύµατα 1.268 965 

  Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείµ. 725 757 

  Παραγωγή σε εξέλιξη 455 319 

  Πρώτ.& βοηθ.ύλες, Αναλ. υλικά, Ανταλλ.& είδη Συσκ. 524 456 

  Αποθέµατα  (Σύνολο) 2.972 2.498 

  ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  Πελάτες 2.540 2.999 

  Μείον : Προβλέψεις 230 230 

  Χρεώστες διάφοροι 2.310 2.769 

  Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 366 158 

  Απαιτήσεις  (Σύνολο) 2.676 2.927 

  ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
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  Μετοχές 1 1 

  Χρεόγραφα  (Σύνολο) 1 1 

  ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  Ταµείο 28 19 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 251 323 

  ∆ιαθέσιµα (Σύνολο) 280 343 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  5.929 5.768 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Για τον τρόπο αποτίµησης των αποθεµάτων, ισχύουν  όσα αναφέραµε στην αντίστοιχη 
παράγραφο (Αποθέµατα) των ετησίων αποτελεσµάτων. 
 
Το υπόλοιπο του Λ/σµου Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ύψους € 2.927 χιλ. είναι υψηλότερο 
από εκείνο του 2006 που ανέρχονταν σε € 2.676 χιλ. Σύµφωνα µε στοιχεία που µας παρείχε η 
εταιρία, το υπόλοιπο αυτό αποτελείται από Μεταχρονολογηµένες επιταγές αξίας € 2.072 χιλ. και 
ανοικτό υπόλοιπο πελατών €  927 χιλ., µειωµένο κατά το ποσό των € 230 χιλ. για προβλέψεις 
επισφαλών απαιτήσεων και λοιποί χρεώστες αξίας € 158 χιλ. που αναλύεται ως ακολούθως. Το 
25,02% της αξίας του υπολοίπου είναι άνω των 181 ηµερών. 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ 30.9.2007 

(ποσά σε χιλ. €) * Ποσά  Ποσοστά 

Μέχρι 30 ηµέρες 390 42,07% 

Από 31 - 180 ηµέρες 305 32,90% 

Πάνω από 181 ηµέρες 232 25,02% 

Σύνολο 927 100,00% 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 
 
Το υπόλοιπο του Λ/σµου Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες  (πρόκειται κυρίως περί 
τµήµατος του υπολοίπου από πελάτες άνω των 180 ηµερών) αναλύεται ως ακολούθως 
 

 (ποσά σε χιλ. €)*     30/9/06 30/9/07 

Λοιποί πελάτες επίδικες απαιτήσεις                        31 31 

Πελάτες επισφαλείς               107 107 

ΣΥΝΟΛΟ                     138 138 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Το υπόλοιπο των Λοιπών Απαιτήσεων στις 30/9/2007, ανέρχονταν σε € 158 χιλ. δηλαδή 
µειωµένο έναντι του 30/9/2006, όπου ανέρχονταν σε € 366 χιλ. Περαιτέρω ανάλυση των 
λογαριασµών αυτών είναι η ακόλουθη. 
 
Λοιπές Απαιτήσεις     
(ποσά σε χιλ. €)* 

30/9/06 30/9/07 

Ελληνικό ∆ηµόσιο προκ/νοι και παρ/νοι φόροι 73 11 

Λοιπές Απαιτήσεις 79 95 

Προπληρωθέντα Έξοδα 3 30 

Προκαταβολές προς προµηθευτές 211 22 

ΣΥΝΟΛΟ 366 158 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί όσον αφορά την περίοδο 
1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) της εταιρίας 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

 
∆ιαθέσιµα 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ∆ιαθέσιµα διαµορφώθηκε σε € 343 χιλ. έναντι € 280 χιλ. κατά το 
2006, και αναλύεται ως ακολούθως :  

 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ    (ποσά σε χιλ. €) * 30/9/06 30/9/07 

Ταµείο  28 19 

Καταθέσεις Όψεως 251 324 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 280 343 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

  
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Τα µεγέθη των λογαριασµών του Παθητικού της Εκδότριας απεικονίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα. 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ποσά σε χιλ €)* 30/9/06 30/9/07 

Μετοχικό Κεφάλαιο 16.687 16.687 

Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο 1.882 1.737 

Λοιπά Αποθεµατικά 2.146 2.365 

Αποτελέσµατα εις Νέον -9.049 -11.003 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 11.667 9.786 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   

∆άνεια Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 120 59 

Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζόµενους 402 267 

Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων 81 74 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 602 401 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις  2.735 4.187 

Φόρος Εισοδήµατος και Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι 77 98 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 2.646 2.941 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 5.458 7.226 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.060 7.627 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17.727 17.413 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, διαµορφώθηκαν κατά το 2007 σε € 401 χιλ. έναντι € 603 χιλ. 
το 2006. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούνται από Προβλέψεις-Υποχρεώσεις  ύψους € 268 χιλ. 
προς τους Εργαζόµενους  και από επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους € 75 χιλ. 
(αφορά  κρατικές επιχορηγήσεις  σε  λογισµικά  προγράµµατα) ως ακολούθως. 
 

  (ποσά σε χιλ €)* 30/9/06 30/9/07 

  Λοιπές προβλέψεις 120 59 

  Προβλέψεις - Υποχρεώσεις προς τους εργαζοµένους 402 267 

   Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 81 74 

  Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  (Σύνολο) 602 401 
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* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας, έχει γίνει  ρύθµιση των καθυστερηµένων 
οφειλών της περιόδου 1/2/2006 – 30/6/2006  µε το ΙΚΑ, οι δόσεις του οποίου πληρώνονται 
κανονικά ενώ δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές σε  ασφαλιστικούς οργανισµούς τράπεζες 
και εφορία.  
 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Η Εκδότρια απασχόλησε 99 εργαζόµενους κατά το εννεάµηνο του 2007 µε κόστος µισθοδοσίας 
€ 2.097 χιλ. δηλαδή µειωµένο σε σχέση µε εκείνο του εννιαµήνου του 2006 όπως δείχνει ο 
ακόλουθος πίνακας. 
 

 30/9/06 30/09/07 

Αριθµός  προσωπικού.   

Υπάλληλοι 45 40 

Ηµεροµίσθιοι 63 59 

Σύνολο προσωπικού 108 99 

Κόστος   (ποσά σε χιλ. €) * 2.223 2.097 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
Το υπόλοιπο του Λ/σµου Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία διαµορφώθηκε ως ακολούθως. 

 * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  (ποσά σε χιλ €)* 30/9/06 30/9/07 
  ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

  Προµηθευτές 1.905 2.156 

  Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.646 2.941 

  ∆εδουλευµένα έξοδα και τόκοι 237 394 

  Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 77 98 

  Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. – βασικούς µετόχους   655 

  Τόκοι προνοµιούχων µετοχών που αφορούν προηγ. χρήσεις 10 10 

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 177 83 

  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχ./ κοινοπραξίες 169 266 

  Λοιπές υποχρεώσεις  236 653 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

   Ποσά σε χιλ. €* 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.1.2006 404 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-30.09.2006 

22 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-30.09.2006 
-25 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.09.2006  402 
  

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.01.2007  289 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-30.09.2007 

22 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-30.09.2007 
-43 

  

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.09.2007 268 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 102 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 

Προµηθευτές και Προκαταβολές Πελατών  
 
Η εξέλιξη του Λ/σµου προµηθευτές και Προκαταβολές Πελατών είχε ως ακολούθως. 
 

  (ποσά σε χιλ €)* 30/9/06 30/9/07 

Προµηθευτές 1.029 1.063 

Προκαταβολές Πελατών 876 1.093 

Σύνολο 1.905 2.156 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Το ανοιχτό Υπόλοιπο του Λ\µού Προµηθευτές  (που δεν καλύπτεται από Επιταγές) έχει ως 
ακολούθως. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   30.9.2007 

(ποσά σε χιλ. €)* Ποσά Ποσοστά 

Μέχρι 30 ηµέρες 296 79,78% 

Από  31 ηµέρες και άνω 75 20,22% 

ΣΥΝΟΛΟ 371 100,00% 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Τράπεζες Λογαριασµοί  Βραχυπρόθεσµων  Υποχρεώσεων 
 
Οι Υποχρεώσεις αυτές αυξήθηκαν από 2.646 χιλ € το εννεάµηνο του 2006 σε 2.941 χιλ. € το 
εννεάµηνο του 2007 λόγω αναγκών κεφαλαίου κίνησης ενόψει της επέκτασης της Εκδότριας σε 
νέα προϊόντα. Η εξέλιξη του λ/µού Τράπεζες Λογαριασµοί  Βραχυπρόθεσµων  Υποχρεώσεων 
απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
Το υπόλοιπο κατά την 30/9/2007 απεικονίζεται ως ακολούθως. 
 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 

30/9/07 

Alpha Bank 554 

FBB 1.743 

Πειραιώς 120 

Eurobank 413 

Κύπρου 172 

Μείον τόκοι δεδουλευµένοι -61 

ΣΥΝΟΛΟ 2.941 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Τα χαρακτηριστικά των δανείων περιγράφονται στα ετήσια αποτελέσµατα 
 
∆εδουλευµένα έξοδα και τόκοι 
 
Η εξέλιξη του λ/µού ∆εδουλευµένα έξοδα και τόκοι απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα.  
 

(ποσά σε χιλ €)* 30/9/2006 30/9/2007  

∆εδουλευµένα έξοδα και τόκοι 297 357 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
 Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη  
Οι υποχρεώσεις αυτές ανήλθαν σε 98 χιλ.€ έναντι 77 χιλ.€ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 

    (ποσά σε χιλ €)* 30/9/2006 30/9/2007  

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 77 98 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Ο λογαριασµός Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Φόροι Τέλη - Εισφορές (ποσά σε χιλ. €)* 30/9/2006 30/9/2007  

Φ.Π.Α. 14 27 

Φόροι Τέλη Αµοιβών Προσωπικού 58 65 

Φόροι Τέλη Αµοιβών Τρίτων 3 4 

Λοιποί Φόροι – Τέλη 1 2 

Σύνολο 77 98 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Οι υποχρεώσεις της Εκδότριας προς ασφαλιστικούς οργανισµούς εξοφλούνται εµπρόθεσµα. Η 
εξέλιξη άλλων λογαριασµών υποχρεώσεων έχει ως ακολούθως: 
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 30/9/2006 30/9/2007  

  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχ./ κοινοπραξίες 169 273 

  Λοιπές υποχρεώσεις  423 1.374 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Οι «Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχ./ κοινοπραξίες»  αφορούν τις εταιρίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ, 
ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ και NEOVENT. Οι Συναλλαγές και Απαιτήσεις από / Υποχρεώσεις 
προς  τις   συγγενείς εταιρίες αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 (ποσά σε χιλ. €) 30/9/2006 30/9/2007  

Πωλήσεις – έσοδα  προς -ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 234.312 180.313 

Αγορές από - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 673.011 919.102 

Χρεωστικοί   Τόκοι πληρωτέοι  στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 95.000 97.500 

Υποχρεώσεις προς (ως προκαταβολή από  πελάτη)- ΗΦΑΙΣΤΟΣ  169.167 199.626 

Καταβολές ενοικίων στην ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  1.585 176 

Απαιτήσεις από ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  33.083 32.244 

Καταβολές ενοικίων στην ∆ΑΣΚΟ  - 46.620 

Υποχρεώσεις προς ∆ΑΣΚΟ - 134.782 

Απαιτήσεις από NEOVENT  - 3.964 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Οι λοιπές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν ανάµεσα σε άλλα τα εξής: 
 

(ποσά σε χιλ. €)* 30/9/07 

Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 51 

Υποχρεώσεις προς βασικούς µετόχους 625 

Λοιπές Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 705 
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ΣΥΝΟΛΟ 1.381 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
Καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  
 
Οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εκδότριας στις 30.9.2007 έχουν ως εξής: 
  

σε χιλ. Ευρώ* 30.9.2007 
Ταµείο 19 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  323 

Α. ∆ιαθέσιµα 342 
Β. Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές 
Απαιτήσεις 

2.927 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.941 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες χρηµ\κές υποχρεώσεις 4.285 

Γ. Σύνολο Βραχυπρόθεσµων χρηµ\κών 
υποχρεώσεων 

7.226 

Καθαρό βραχυπρόθεσµο χρέος (Γ-Β-Α) 3.957 
∆. Μακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις   

Ε. Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 401 

Καθαρό Μακροπρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό 
χρέος (Ε-∆) 

401 

Καθαρό Συνολικό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος  4.358 
* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 
3.8.3  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών της ΒΙΟΣΩΛ ΑΕ,  
 
Ρευστότητα  

 
Η Εκδότρια είχε αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές κατά το πρώτο εννιάµηνο του 2007, οι 
οποίες ανήλθαν σε € (388 χιλ.) αντί € 1.222 χιλ. κατά το πρώτο εννιάµηνο του 2006. Οι καθαρές 
χρηµατοδοτικές  ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το εννιάµηνο του 2007 
µειώθηκαν από € 1.403 χιλ. σε  € 759 χιλ. λόγω αποπληρωµής υποχρεώσεων σε κύριους 
µετόχους. Την 30.9.2007 η Εκδότρια κατείχε σε διαθέσιµα € 343 χιλ. 

 
Πηγές Κεφαλαίων 

 
Η αύξηση των ζηµιών προ φόρων απετέλεσε την σηµαντικότερη αιτία δηµιουργίας Λειτουργικών 
ταµειακών 
εκροών. Αντίθετα η αύξηση υποχρεώσεων κατά 573 χιλ. € , η µείωση των απαιτήσεων κατά 130 
χιλ€ και η µείωση των αποθεµάτων κατά 183 χιλ€ οδήγησε σε µείωση των αρνητικών ταµειακών 
ροών. Σηµειώνεται, ότι τα Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια καλυπτόµενα από εγγύηση ανήλθαν σε 1.259 
χιλ €, ενώ τα Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια καλυπτόµενα από Ασφάλειες σε 1.743 χιλ. €. 
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* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε 
 
Η Εκδότρια είχε βελτίωση της εικόνας της από πλευράς ταµειακών ροών. Συγκεκριµένα, η 
ΒΙΟΣΩΛ είχε λιγότερες αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές κατά το 9µηνο 2007, σε σύγκριση 
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006, οι οποίες ανήλθαν σε 388 χιλ. ΕΥΡΩ από 1.222 χιλ. ΕΥΡΩ 
το 2006, λόγω αύξησης Αποθεµάτων κατά 184 χιλ. ΕΥΡΩ (έναντι µείωσης κατά 447 χιλ. ΕΥΡΩ 
κατά την περσινή περίοδο) και αύξησης απαιτήσεων κατά 130 χιλ. ΕΥΡΩ έναντι µείωσης 65 χιλ,. 
ΕΥΡΩ πέρσι. Λόγω εργασιών για την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορές 
ενσώµατων παγίων) οι καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων αυξήθηκαν σε 204 χιλ. 
ΕΥΡΩ. Η Εκδότρια είχε καθαρές ταµειακές εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ύψους 
758 χιλ. ΕΥΡΩ κατά το 9µηνο 2007 έναντι 1402 χιλ. ΕΥΡΩ πέρσι, λόγω καταθέσεων από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) 1.1.-30.9.2006 1.1.-30.9.2007 

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων     

Ζηµίες προ φόρων (1.339.403,02) (1.391.300,81) 

Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής 
συναλλαγές:   

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 261.986,33 285.000,00 

Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων (4.566,00) (4.566,00) 

(Κέρδη) / Ζηµίες από συγγενή εταιρεία 9.151,78 (12.637,24) 

Τόκοι έξοδα 296.536,43 356.667,42 

Χρηµατοοικονοµικά (1.866,43) 7.494,03 

Έξοδα διαγραφής Παγίων  15.402,20 

  (778.160,91) (743.940,40) 

Εισπραχθείσες/ Πληρωθείσες µακρο/σµες εγγυήσεις  1.121,95 

Αύξηση αποθεµάτων (µείωση) (447.823,95) 184.390,92 

Αύξηση απαιτήσεων (µείωση) (65.209,05) 130.395,24 

Αύξηση υποχρεώσεων (µείωση) 512.406,05 473.423,75 

Αύξηση / (µείωση) προκαταβολών από συγγενή (123.706,65) (46.224,93) 

Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού (2.492,87) (20.852,52) 

  (904.987,38) (21.685,99) 

Καταβληθέντες τόκοι (317.340,52) (366.266,93) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος   

Καθαρές εισροές Λειτουργικών δραστηριοτήτων (1.222.327,90) (387.952,92) 

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων    

Αγορές άϋλων  περιουσιακών στοιχείων (93.436)  

Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (13.782,80) (204.418,08) 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.866,43 74,12 

Καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (105.352,37) (204.343,96) 

Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων   

Εισπράξεις από αύξηση Κεφαλαίου 2.978.634,00  

Πληρωθέντα έξοδα αύξησης κεφαλαίου (115.554,21) (10.285,56) 

Καταθέσεις από κύριους µετόχους  625.000,00 

Πληρωµές βραχυπροθέσµων δανείων   

Εισπράξεις από βραχυπρόθεσµα δάνεια 2.471,76 143.936,23 

Απόκτηση µετοχών ανωνύµων εταιριών (1.462.580,00)  

Καθαρές εισροές (εκροές) χρηµατοδοτικών 
δραστηριοτήτων 1.402.971,55 758.650,67 

Αύξηση διαθεσίµων 75.291,28 166.353,79 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 204.389,12 176.155,89 

∆ιαθέσιµα κατά τη λήξη της περιόδου 279.680,40  342.509,68  
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κύριους µετόχους ύψους 625 χιλ. ΕΥΡΩ και εισπράξεις από βραχυπρόθεσµα δάνεια ύψους 143 
χιλ. ΕΥΡΩ. 
 

3.8.4  Μεταβολές της Καθαρής Θέσης  
 

         

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 
Λοιπά  

αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

εις νέο 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 
01/01/2006 

 
13.708.954,80  1.974.326,42  99.185,00  1.755.120,84  327.537,85  (7.784.693,23) 10.080.431,28  

Αύξηση 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

 

2.978.634,00      2.978.634,00 
Έξοδα αύξησης 
µετοχικού 
κεφαλαίου 

 

 (91.500,10)     (91.500,10) 
Ζηµία   από  
επενδύσεις  σε  
συγγενείς 
αναγνωριζόµενη  
στα ίδια 
κεφάλαια 

 

   (35.887,75)   (35.887,75) 
Ζηµία  περιόδου       (1.264.666,73) (1.264.666,73) 
Αναβαλλόµενοι 
φόροι 

 
       

Υπόλοιπο την 
30/9/2006 

 
16.687.588,80  1.882.826,32  99.185,00  1.719.233,09  327.537,85  (9.049.359,97) 11.667.011,09  

         
Υπόλοιπο την 
1/1/2007 

 
16.687.588,80 1.882.350,29  99.185,00  1.688.399,95  327.537,85  (9.541.588,22) 11.143.473,67  

Έξοδα αύξησης 
µετοχικού 
κεφαλαίου 

 

 (145.613,28)     (145.613,28) 
Ζηµία   από  
επενδύσεις  σε  
συγγενείς 
αναγνωριζόµενη  
στα ίδια 
κεφάλαια 

 

   250.447,99   250.447,99 
Ζηµία  περιόδου       (1.461.852,49) (1.461.852,49) 
Υπόλοιπο την 
30/06/2007 

 
16.687.588,80 1.736.737,01  99.185,00  1.938.847,94  327.537,85  (11.003.440,71) 9.786.455,90  

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί για τις  περιόδους 1.1.2006 – 
30.9.2006 και 1.1.2007 – 30.9.2007 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Aθανάσιο Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) 
της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε   
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3.8.5 Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος  
 
Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εκδότριας την 30.9.2007 αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30.9.2007 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια καλυπτόµενα από εγγύηση 1.259 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια καλυπτόµενα από ασφάλειες  1.743 
Βραχυπρόθεσµες οφειλές χωρίς εγγυήσεις - εξασφαλίσεις 4.224 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.226 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

Μακροπρόθεσµες οφειλές χωρίς εγγυήσεις - εξασφαλίσεις 401 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 401 

Ίδια Κεφάλαια(*)  

Μετοχικό Κεφάλαιο 16.687 
Υπέρ το Άρτιο 1.737 
Λοιπά Αποθεµατικά 2.366 
Ζηµιές εις Νεό -11.003 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.788 
ΣΥΝΟΛΟ 17.415 

* Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η πληροφόρηση όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα της περιόδου 1.1.2007 – 
30.9.2007 αλλά αποτελεί προϊόν πληροφόρησης της ∆ιοίκησής της, εποµένως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ελεγµένες. 
 

3.8.6 Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της εταιρίας δεν υπάρχουν περιορισµοί στην χρήση κεφαλαίων οι οποίοι 
επηρέασαν ή αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις δραστηριότητες της εταιρίας. 
 

3.8.7 ∆ήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης 
 
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας δηλώνει ότι κατά την άποψή της το Κεφάλαιο Κίνησης δεν επαρκεί για 
τους επόµενους 12 µήνες για την κάλυψη των τρεχουσών δραστηριοτήτων της. Από την φύση 
των δραστηριοτήτων της η µεγαλύτερη αιχµή σε ανάγκες Κεφαλαίων Κίνησης προκύπτει στην 
αρχή του γ’ τριµήνου του έτους οπότε και οι πληρωµές είναι µεγάλες, λόγω των αδειών του 
προσωπικού και των αναγκών της Εταιρίας να υπεραποθεµατοποιεί ούτως ώστε να µπορεί να 
ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην αυξηµένη ζήτηση που παρατηρείται κατά το τελευταίο τετράµηνο 
της χρονιάς. Η Εκδότρια εκτιµά ότι η στενότητα των Κεφαλαίων Κίνησης µπορεί να δηµιουργήσει 
προβλήµατα ρευστότητας στο ξεκίνηµα του γ’ τριµήνου. 
 
Η Εκδότρια υπολογίζει ότι οι ανάγκες σε Κεφάλαια Κίνησης, για τους επόµενους 12 µήνες, 
ανέρχονται σε 1.000.000€ περίπου, οι οποίες εκτιµάται ότι θα καλυφθούν  
από πηγές µε τις οποίες έχει αντιµετωπίσει στο παρελθόν ταµιακές αιχµές.Πιο αναλυτικά:  

α) προσφυγή σε νέο τραπεζικό δανεισµό,  
β) χρηµατοδότηση µέσω προκαταβολών των πελατών και  
γ) χρηµατοδότηση από τους προµηθευτές. 

 
Σχετικά µε την προσφυγή σε νέο τραπεζικό δανεισµό, η Εταιρία θεωρεί ότι µπορεί να 
διαπραγµατευθεί νέες χρηµατοδοτήσεις προσφέροντας σαν εξασφάλιση την σηµαντική ακίνητη 
περιουσία που έχει και που σήµερα είναι υποθηκευµένη σε εξασφάλιση δανείων που 
ανταποκρίνεται σε µικρό κοµµάτι της εµπορικής της αξίας (περίπου 22%).  
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Η χρηµατοδότηση από πελάτες, δηλαδή η είσπραξη προκαταβολών από τους πελάτες έναντι 
µελλοντικών αγορών, αποτελεί µία συνηθισµένη πρακτική στον κλάδο, στον οποίο 
δραστηριοποιείται η Εταιρία, όπως άλλωστε συµβαίνει και στις Εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
σε προϊόντα έντονης εποχικότητας. Η χρηµατοδότηση από πελάτες και προµηθευτές µπορούν να 
καλύψουν µέρος των αναγκών σε Κεφάλαια Κίνησης της Εταιρίας. Η Εταιρία σκοπεύει να προβεί 
σε διαπραγµατεύσεις για τις ανωτέρω µορφές χρηµατοδότησης µετά την ολοκλήρωση της 
παρούσας αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και ανάλογα µε τις ανάγκες που θα έχουν διαµορφωθεί 
εκείνη την στιγµή. Η Εκδότρια θεωρεί ότι η παρεχόµενη εγγύηση για την πρόσθετη τραπεζική 
χρηµατοδότηση  είναι επαρκής για να καλύψει τον κίνδυνο που αναλαµβάνει ο πιστωτής. Από την 
άλλη πλευρά θεωρεί ότι οι αρνητικές λειτουργικές ταµιακές ροές της Εταιρίας σε συνδυασµό µε 
την θέση της µετοχής της σε καθεστώς επιτήρησης αποθαρρύνουν τους δανειστές. Η Εταιρία έχει 
υποβάλλει την υπ’αριθ. 24536/7.6.2007 αίτηση στο Χ.Α. για την έξοδο των µετοχών της από την 
κατηγορία Επιτήρησης. Στην από 12.7.2007 συνεδρίαση του ∆.Σ. του Χ.Α. αποφασίσθηκε η 
επανεξέταση του αιτήµατος µας για την έξοδο από την εν λόγω κατηγορία µετά την δηµοσίευση 
των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007.Επίσης,  η Εκδότρια κρίνει ότι οι 
λειτουργικές ταµιακές ροές της  το 2007 θα παρουσιάσουν βελτίωση και κατά συνέπεια θα 
δηµιουργηθούν συνθήκες ώστε το αίτηµα χρηµατοδότησης να τεθεί µε προϋποθέσεις επιτυχίας 
καλύτερες από ότι στο παρελθόν.  
 
Τέλος η ∆ιοίκηση πιθανολογεί ότι ο τρόπος δανεισµού της Εταιρίας µπορεί να συµπεριλαµβάνει 
το Sales and Lease Back των ακινήτων της στον Βόλο 
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3.9 Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεόµενα µέρη   
 
Σύµφωνα µε δήλωση της εταιρείας δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη, όπως 
αυτά ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, εκτός αυτών 
που παρατίθενται παρακάτω, σύµφωνα µε την ενότητα 19 του Παραρτήµατος 1 του Κανονισµού 
809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ όλες οι συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη έχουν 
συναφθεί σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς. Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και 
Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εκδότριας παρατίθενται 
στην παράγραφο 3.12.5 «Αµοιβές και Οφέλη».   
 
Επίσης, δεν υπάρχουν δάνεια προς τα µέλη των Οργάνων ∆ιοικήσεως, ∆/νσεως ή Εποπτείας, 
ούτε έχουν δοθεί εγγυήσεις υπέρ αυτών. Γενικώς, δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε συνδεόµενα 
µέρη. 
 

3.9.1  Εταιρίες µε Κοινή ∆ιοίκηση  
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας δεν υπάρχουν συγγενείς εταιρίες και λοιπά συνδεόµενα µέρη 
σύµφωνα µε την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, πλην αυτών που αναφέρονται στην  ενότητα 3.6 
«Οργανωτική ∆ιάρθρωση – Συνδεδεµένες  Εταιρείες», και στην ενότητα 3.12.6 «Συµµετοχές των 
µελών των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων ∆ιευθυντικών 
Στελεχών της Εκδότριας στην ∆ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών». 
 
Τα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη δηλώνουν 
ότι δε συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων εταιριών ή κοινοπραξιών, ούτε 
ασκούν διοικητική επιρροή ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή µε 
άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες, εκτός των παραπάνω. 
 
∆εν υπάρχουν δικαιώµατα των µελών των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων 
και των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών σε συναλλαγές που δεν είναι συνήθεις λόγω του 
χαρακτήρα ή των όρων τους (όπως ενδεικτικές αγορές πέραν της κανονικής δραστηριότητας, 
απόκτηση ή επικύρωση στοιχείων του Παγίου Ενεργητικού) κατά την διάρκεια της τελευταίας και 
της τρέχουσας χρήσεως. Τέτοιες ασυνήθεις συναλλαγές δεν πραγµατοποιήθηκαν ούτε στο 
παρελθόν. 
 
Η Εκδότρια δηλώνει υπεύθυνα πως κατά την τελευταία τριετία, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, 
σύµβαση ή συναλλαγή υπήρξε µεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών ή κοινοπραξιών, στο 
µετοχικό κεφάλαιο και τη ∆ιοίκηση των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. και οι Κύριοι 
Μέτοχοι, πλην αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο για τις ∆ιεταιρικές  Συναλλαγές. 
 
 
3.9.2  ∆ιεταιρικές  Συναλλαγές 
 
Κατά την περίοδο 2004 – 2006 η Βιοσώλ  είχε τις εξής διεταιρικές  συναλλαγές :   
 

Α)   ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ 2004 2005 2006 

Υποχρεώσεις προς ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ (ως προκαταβολή 
από πελάτη) 

- - - 

Απαιτήσεις από ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ 32.430,06 - - 

 

Β)   ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ 2004 2005 2006 

Πωλήσεις προς ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ 8.821,50 27.093,00 - 

Παροχή Υπηρεσιών από ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ 2.817,31 2.112,96 2.112,96 

Αγορές από ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ - - - 

Απαιτήσεις από ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ 25.955,05 34.968,38 32.453,98 
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Γ)   ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 2004 2005 2006 

Πωλήσεις προς ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 376.972,32 352.524,09 352.023,07 

Αγορές από ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 765.722,15 789.422,27 1.180.206,82 

Χρεωστικοί τόκοι πληρωτέοι στην  ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΒΕΕΜ - 115.000,00 120.000,00 

Υποχρεώσεις (ως προκαταβολή από πελάτη) 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 175.302,82 406.616,16 438.951,35 

 
Εποµένως, κατά τις χρήσεις 2004, 2005 και 2006 το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Βιοσώλ 
που αφορούσε πωλήσεις προς συνδεόµενες εταιρείες, αποτελούσε το 4,3%,  4,0% και 3,7% 
αντιστοίχως, οι αγορές και οι Παροχές Υπηρεσιών από συνδεόµενες εταιρείες αποτελούσαν το 
10,0%, 9,6% και 19,5% αντιστοίχως του κόστους πωλήσεων της Βιοσώλ, οι Υποχρεώσεις και οι 
χρεωστικοί τόκοι προς συνδεόµενες εταιρείες αποτελούσαν το 3,5%, 10,0% και 7,6% αντιστοίχως 
των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, και οι απαιτήσεις από συνδεόµενες εταιρείες αποτελούσαν 
το 1,9%, 1,3% και 1,1% αντιστοίχως των απαιτήσεων της Βιοσώλ.             
 
Κατά την περίοδο 1.1.2007 – 30.9.2007 η Βιοσώλ  είχε τις εξής διεταιρικές  συναλλαγές 
 
 

Α)   ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ 30.9.2006 30.9.2007 

Υποχρεώσεις προς ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ (ως 
προκαταβολή από πελάτη) 

- - 

Απαιτήσεις από ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ - - 

 
 

Β)   ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ 30.9.2006 30.9.2007 

Πωλήσεις προς ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ - - 

Παροχή Υπηρεσιών από ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ 

1.584,58 176,08 

Αγορές από ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ - - 

Απαιτήσεις από ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ 32.453,98 32.244,45 

 
 

Γ)   ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 30.9.2006 30.9.2007 

Πωλήσεις προς ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 234.311,67 180.313,43 

Αγορές από ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 673.011,42 919.101,80 

Χρεωστικοί τόκοι πληρωτέοι στην  ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΒΕΕΜ 95.000,00 97.500,00 

Υποχρεώσεις (ως προκαταβολή από πελάτη) 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 438.951,35 199.626,42 

 
 

∆)   ∆ΑΣΚΟ ΑΕ 30.9.2006 30.9.2007 

Υποχρεώσεις προς  ∆ΑΣΚΟ ΑΕ - 134.781,60 

Καταβολές Ενοικίων προς ∆ΑΣΚΟ ΑΕ - 46.620,00 

 
 

Ε)   NEOVENT ΑΕ 30.9.2006 30.9.2007 

Απαιτήσεις από NEOVENT ΑΕ - 3.964,54 
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3.9.3  Υποχρεώσεις σε Μετόχους και Λοιπά Πρόσωπα    
 
Έχουν γίνει άτοκα, προσωρινές καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς στο όνοµα της 
Εταιρίας, οι οποίες µέχρι 14.11.2007 ανέρχονταν στο ποσό των € 240.000 από τον κ. Αντώνη 
Σβορώνο και στο ποσό των € 235.000 από τον κ. ∆ιονύση Σβορώνο. Επίσης έχουν κατατεθεί € 
150.000 και από τον κ. Ορφέα Μαυρίκιο, ο οποίος δεν είναι µέτοχος της εταιρίας. Τα ανωτέρω 
ποσά κατατέθηκαν εν όψει της συµµετοχής των άνωθεν προσώπων στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου. Στην περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας για την εξαγορά της Culligan Α.Ε. από την 
Εκδότρια, το ποσό των € 150.000 που έχει καταθέσει ο κ. Ορφέας Μαυρίκιος για την συµµετοχή 
του στην παρούσα αύξηση θα του επιστραφεί ατόκως. 
 
Σηµειώνεται, ότι δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ιευθυντικά 
Στελέχη της Εταιρίας και συγγενείς αυτών και ότι γενικώς δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε 
συνδεόµενα µέρη. 
 

3.10 Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρείας  
 
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της εταιρίας, δεν έχει επέλθει καµία σηµαντική αλλαγή στη 
χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέσης της εταιρίας που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, τις 
δανειακές υποχρεώσεις και τα ταµιακά διαθέσιµα της από την ηµεροµηνία σύνταξης του 
ισολογισµού Α΄ Εξαµήνου 2007 έως σήµερα, µε εξαίρεση την παρούσα αύξηση η οποία 
αποφασίσθηκε από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας στις 24.9.2007.  
 

3.11 Μερισµατική πολιτική 
 
Κατά την περίοδο 2003 – 2006 η Εταιρία δε διένειµε µέρισµα στους µετόχους λόγω 
συσσωρευµένων ζηµιών. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τα καθαρά κέρδη διανέµονται 
κατά την εξής σειρά: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού 
αποθεµατικού, ήτοι αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών 
κερδών. Σύµφωνα µε το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε 
ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του 
ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου µερίσµατος, ήτοι ποσοστού έξι τα εκατό (6%) 
τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του κ.ν. 
2190/1920, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει, και γ) Η 
Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 
 
Σύµφωνα µε το Νόµο, δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή στους µετόχους εφόσον, κατά 
την ηµεροµηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας 
είναι, ή, µετά από την 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. Ακόµα, το ποσό που διανέµεται στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξηµένο µε τα κέρδη που  
προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και τα αποθεµατικά (για τα οποία επιτρέπεται η διανοµή 
τους) και µειωµένο κατά το ποσό των ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και τα ποσά που 
επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηµατισµό αποθεµατικών σύµφωνα µε το νόµο και το 
καταστατικό. 
 

3.12 ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιευθυντικά 
Στελέχη  

 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό το ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των 
µετόχων. Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την 
Γενική Συνέλευση. Σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας, τα Ανώτερα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και 
Εποπτικά όργανα της Εταιρείας είναι : α) τα Μέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, β) ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος και γ) ο υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον η Εταιρία ορίζει ως 
Ανώτερα ∆ιευθυντικά στελέχη τους επικεφαλής των επιµέρους διευθύνσεων της Εταιρείας 
(∆ιεύθυνση Προµηθειών, Εµπορική ∆ιεύθυνση, Τεχνική ∆ιεύθυνση, Οικονοµική και ∆ιοικητική 
∆ιεύθυνση, καθώς και Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). 
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Σύµφωνα µε το οργανόγραµµα της Εταιρίας τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά στελέχη και ο υπεύθυνος 
Εξυπηρέτησης Μετόχων αναφέρονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας αναφέρεται ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου.   
 
3.12.1  ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Το ∆.Σ της Εκδότριας αποτελείται από τέσσερις (4) µέχρι ένδεκα (11) συµβούλους, που 
εκλέγονται από τη Γ.Σ. των µετόχων. Η θητεία του ∆.Σ. είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόµατα 
µέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. που ακολουθεί τη λήξη της πενταετίας και πάντως µέχρι έξι έτη. 
 
Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 
των µετόχων της Εταιρείας της 24ης Σεπτεµβρίου 2007 και αποτελείται από έντεκα µέλη. Η από 
24.9.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώµα 
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και έχει εγκριθεί µε την Κ2 – 
14683(δις)/18.10.2007 απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.  
 
Η σύνθεση του ισχύοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η εξής:  
 

 
ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

1. 
Αντώνιος Παναγή 
Σβορώνος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 

Πραξιτέλους 49, 
Γλυφάδα 

2. 
Αναστάσιος Γεωργίου 
Τζαβέλλας Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 

Ξενοφώντος 58, 
Γλυφάδα 

3. 
∆ιονύσιος Νικολάου 
Σβορώνος ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Ζαµάνου 65α, 
Γλυφάδα 

4. 
Παναγιώτα Χαραλάµπους 
Κόλλια Εντεταλµένη Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Κύπρου & Πανορά-
µατος1

α
 Άνοιξη 

5. 
∆ηµήτριος Ανδρέα 
Κατσίβελας  Εντεταλµένος  Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Αγησιλάου 12, 
Ηλιούπολη 

6. 
Κωνσταντίνος Σταύρου 
Γώγος Εντεταλµένος  Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Αθ. ∆ιάκου 30, Βόλος 

7. 
Νικόλαος  ∆ιονυσίου  
Σβορώνος Εντεταλµένος  Σύµβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Αλωπεκής 5, Αθήνα 

8. 
Ζαχαρίας Θεοδώρου 
Ζαχαρόπουλος Εντεταλµένος  Σύµβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Βουκουρεστίου 36, 
Αθήνα 

9. 
∆ηµήτριος Αθανασίου 
Καραλής Εντεταλµένος  Σύµβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εµµ. Μπενάκη 25, 
Αθήνα 

10. 
Παντελής Γεωργίου 
Καραγεωργίου  Εντεταλµένος  Σύµβουλος 

Ανεξάρτητο &  Μη 
Εκτελεστικό Μέλος Άρεως 6-8, Π. Φάληρο 

11. 
Νικόλαος Κωνσταντίνου 
Καραντάνης   Εντεταλµένος  Σύµβουλος 

Ανεξάρτητο & Μη 
Εκτελεστικό Μέλος ∆εληγιάννη 24, Αθήνα 

 
Η θητεία του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαρκεί ως την 23η Σεπτεµβρίου  2012. 
 
∆εν υπάρχει στο Καταστατικό διάταξη σύµφωνα µε την οποία ορισµένος µέτοχος ή µέτοχοι 
δύνανται να διορίσουν µέλη του ∆Σ µέχρι του 1/3 του προβλεπόµενου συνολικού αριθµού αυτών. 
 
Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται 
σ’ αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων 
συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3).  
 
Εκπροσώπηση της Εταιρίας    
 
Με την 325/24.09.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε µε την υπ’αριθ.Κ2- 14683(δις)/18.10.2007απόφασή του 
στο ΜΑΕ, για την ανάληψη εγκύρων υποχρεώσεων από την Εταιρεία απαιτούνται οι υπογραφές 
δύο εκ των κατωτέρω : 
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1) Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή  
2) Τζαβέλλας Αναστάσιου του Γεωργίου  
3) Σβορώνος ∆ιονύσιος του Νικολάου  
4) Κόλλια Παναγιώτα του Χαραλάµπους  
5) Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου  
6) Κατσίβελας ∆ηµήτριος του Ανδρέα  
 
Ακολούθως παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆.Σ.:  
 
Αντώνιος Παναγή Σβορώνος: Πρόεδρος, πτυχιούχος των πανεπιστηµίων Columbia University 
Graduate School of Business, MBA, (1984), Columbia University School of Engineering Master of 
Science in Engineering (1984), Columbia University Graduate School of Arts and Sciences, Ph D 
Management Science (1986). Γεννήθηκε το 1961 και στην Εταιρία εργάζεται από το 1996. Έχει 
εργαστεί και σε άλλες εταιρίες του χώρου από το 1986 Στην Εταιρία, είναι υπεύθυνος, του 
τµήµατος µετόχων, του οικονοµικού προγραµµατισµού  και των Θυγατρικών Εταιριών, και ασκεί 
τα καθήκοντά του από την πρόσληψή του.  
 
Τζαβέλλας Γεωργίου Αναστάσιος: Αντιπρόεδρος, πτυχιούχος των πανεπιστηµίων American 
University και George Washington University. Γεννήθηκε το 1948. Στην εταιρία ασκεί τα 
καθήκοντά του από 24/9/07. Έχει υπάρξει αρκετές φορές εισηγητής σε επαγγελµατικά συνέδρια 
και Ακαδηµαϊκά Ινστιτούτα, πάνω σε θέµατα Οικονοµικής Ανάλυσης, Χρηµατοδότησης, 
Τραπεζικών Επενδύσεων και ∆ιεθνών Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων. Επίσης έχει προσφέρει 
υπηρεσίες συµβούλου σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πάνω σε θέµατα 
αναδιάρθρωσης, στρατηγικού σχεδιασµού, διαχείρισης διαθεσίµων, διαπραγµάτευσης 
χρεογράφων, µεθόδων αντιστάθµισης κινδύνων κλπ. 
 
∆ιονύσιος Νικολάου Σβορώνος: Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, πτυχιούχος του 
Northwestern University και Kellogg Graduate School of Management, (Master in Management, 
1980). Γεννήθηκε το 1956 και στην Εταιρία εργάζεται από το 1995. Έχει εργαστεί και σε άλλες 
εταιρίες του χώρου από το 1982. Στην Εταιρεία είναι υπεύθυνος του τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου 
και Προµηθειών και ασκεί τα καθήκοντά του από την πρόσληψή του.   
 
Νικόλαος ∆ιονυσίου Σβορώνος: Εντεταλµένος Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Είναι 
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, µε πολυετή εµπειρία στην 
Βιοµηχανία, συµµετοχή στα ∆ιοικητικά Συµβούλια Τραπεζών, Επιµελητηρίων και πρώην 
Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και Πρόεδρος της Ένωσης Εξαγωγέων 
Βιοµηχανικών Προϊόντων. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1921, ανήκει στο δυναµικό της εταιρείας 
από το 1944 και ασκεί τα παρόντα καθήκοντά του από το 2002.    
    
Παναγιώτα Χαραλάµπους Κόλλια: Προϊσταµένη Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Είναι 
πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής, τµήµα Οικονοµικό (1990). Γεννήθηκε το 1964 και 
στην Εταιρία εργάζεται από το 1990. Έχει εργαστεί και σε άλλες εταιρίες του χώρου από το 1987 
και ασκεί τα καθήκοντά της από το έτος 1997. 
 
Κωνσταντίνος Σταύρου Γώγος: Εντεταλµένος Σύµβουλος και Τεχνικός ∆ιευθυντής. Είναι 
πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, τµήµα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (1971). 
Γεννήθηκε το 1945, στην Εταιρία εργάζεται από το 1972, και ασκεί τα καθήκοντά του από το έτος 
1975 ως Τεχνικός ∆ιευθυντής και από το 1982 ως Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
∆ηµήτριος Ανδρέα Κατσίβελας: Εντεταλµένος Σύµβουλος και Εµπορικός ∆ιευθυντής. Είναι 
απόφοιτος του Illinois Institute of Technology, SBC, Msc in Mechanical Engineering (1981). 
Γεννήθηκε το 1959 , στην Εταιρία εργάζεται από το 1985, και ασκεί τα καθήκοντά του από το έτος 
1995.  
 
Νικόλαος Καραντάνης: Εντεταλµένος  Σύµβουλος, Ανεξάρτητο & Μη Εκτελεστικό Μέλος. Είναι 
Οικονοµολόγος Πτυχιούχος ΑΣΟΕ, πρώην Γενικός ∆ιευθυντής Υπουργείου Οικονοµικών, νυν 
Αντιπρόεδρος του οικονοµικού Επιµελητηρίου, Σύµβουλος Επιχειρήσεων και συγγραφέας. 
Γεννήθηκε το 1931 και ασκεί τα καθήκοντά του από το 2002.       
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Παντελής Καραγεωργίου: Εντεταλµένος  Σύµβουλος, Ανεξάρτητο & Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Είναι Οικονοµολόγος Πτυχιούχος ΑΣΟΕ, πρώην Οικονοµικός ∆ιευθυντής µεγάλων εταιριών. 
Γεννήθηκε το 1927 και ασκεί τα καθήκοντά του από το 2002.   
 
Ζαχαρόπουλος Θεοδώρου Ζαχαρίας : Εντεταλµένος Σύµβουλος µη εκτελεστικό Μέλος. Είναι 
πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε πολυετή εµπειρία ως σύµβουλος 
επιχειρήσεων. Γεννήθηκε το 1945 και στην εταιρία ασκεί τα καθήκοντα του από 24/9/07. 
 
Καραλής Αθανασίου ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος µη εκτελεστικό Μέλος. Είναι 
πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής  Αθηνών. Έχει διατελέσει δικηγόρος στο Πρωτοδικείο και Εφετείο 
Αθηνών καθώς και στον Άρειο Πάγο. Είναι νοµικός σύµβουλος και δικηγόρος σε πολλές εταιρίες. 
Γεννήθηκε το 1942 και στην εταιρία ασκεί τα καθήκοντα του από 24/9/07. 
 

3.12.2  ∆ιευθυντικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα  
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας, τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της εταιρείας και τα 
αντίστοιχα τµήµατά τους είναι τα εξής :   
 
1. Αντώνιος Παναγή Σβορώνος: Πρόεδρος ∆.Σ., υπεύθυνος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης 

Μετόχων.  
2. ∆ιονύσιος Νικολάου Σβορώνος: ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ∆ιευθυντής Προµηθειών.  
3. ∆ηµήτριος Ανδρέα Κατσίβελας: Μέλος ∆.Σ., Εµπορικός ∆ιευθυντής.  
4. Κωνσταντίνος Σταύρου Γώγος: Μέλος ∆.Σ., Τεχνικός ∆ιευθυντής.  
5. Παναγιώτα Χαραλ. Κόλλια: Μέλος ∆.Σ., ∆ιευθύντρια Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.  
6. Σπύρος Χαραλάµπους Ιωάννου: Υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου.   
 
Ακολούθως παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των Ανώτερων ∆ιευθυντικών 
στελεχών της Εταιρείας, που δεν ανήκουν στο παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 
 
Σπύρος Χαραλάµπους Ιωάννου:  Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Η πρόσληψη 
του έγινε µε βάση το από 22.12.2006 ιδιωτικό συµφωνητικό και ενεκρίθη µε την υπ’ αριθµόν 
216/16.11.06 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Είναι πτυχιούχος της σχολής Οικονοµικών 
και Εµπορικών Επιστηµών από την οποία αποφοίτησε το 1970. Στην Εταιρία εργάζεται από το 
1973 και ασκεί τα καθήκοντά του από το έτος 1980.  
 
Πέραν των µελών του ∆.Σ και των άνωθεν αναφερθέντων ∆ιευθυντικών στελεχών, η Εκδότρια 
δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα 
∆ιευθυντικά Στελέχη.   
 
 

3.12.3  Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
 
Η Εκδότρια δηλώνει ότι έχει συµµορφωθεί µε τις διατάξεις περί «Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης» που 
ισχύουν στη χώρα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και συγκεκριµένα βάσει του Ν. 3016/2002. 
Συγκεκριµένα, απασχολεί µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης Εσωτερικό Ελεγκτή, διαθέτει 
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, σκοπός του οποίου είναι να συµπεριλάβει σε ενιαίο κείµενο τις 
βασικές δραστηριότητες και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών της 
Εταιρίας, διαθέτει Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων.  
 
Σηµειώνεται πως η εταιρεία δεν διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, ούτε Επιτροπή Καθορισµού 
Αµοιβών.  
 
Σε εφαρµογή του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση το οργανόγραµµα της Εταιρίας 
περιλαµβάνει:  
 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητο τµήµα της Εταιρίας το οποίο αναφέρεται και 
ενηµερώνει, σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα, απευθείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας και ένα έως τρία Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζονται από 
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αυτό για την εποπτεία του Εσωτερικού Ελέγχου. Ως ανεξάρτητο τµήµα δεν υπάγεται ιεραρχικά σε 
άλλη ∆ιεύθυνση ή υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρίας . 
 
Σκοπό του έχει τη συνεχή παρακολούθηση των εργασιών και της λειτουργίας της Εταιρίας εντός 
των πλαισίων του παρόντος Κανονισµού, των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων (Γενικής 
Συνέλευσης & ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τυχόν εκτελεστικών επιτροπών), του καταστατικού της 
και των σχετικών διατάξεων της νοµοθεσίας που τυγχάνουν εφαρµογής. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και οι υπόλοιπες διευθύνσεις και τµήµατα της Εταιρίας και 
οι συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες κατά την έννοια του κ.ν. 2190/1920 θα πρέπει να παρέχουν 
στο Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου πρόσβαση στα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται 
καθώς και όλα τα απαραίτητα µέσα που διευκολύνουν την άσκηση αποδοτικού και 
αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Ενδεικτικά έχουν πρόσβαση και δικαιούνται 
να λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εταιρικού βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού 
λογαριασµού και χαρτοφυλακίου και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού εγγράφου ή στοιχείου. 
 
Ο υπεύθυνος του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι 
δυνατόν να ανακληθεί και να αντικατασταθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρίας εφόσον: α. δεν εκπληρώνει προσηκόντως τα καθήκοντά του σύµφωνα 
µε τον παρόντα Κανονισµό, β. απουσιάζει αδικαιολόγητα για συνεχές διάστηµα, ή γ. παραιτηθεί ή 
εκλείψει. 
 
Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρίας συνοψίζονται στην 
παρακολούθηση της λειτουργίας και των εργασιών της Εταιρίας εντός των πλαισίων του 
παρόντος Κανονισµού, των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων (Γενικής Συνέλευσης & 
∆ιοικητικού Συµβουλίου), του Καταστατικού της και των σχετικών διατάξεων της νοµοθεσίας που 
τυγχάνουν εφαρµογής. Πιο συγκεκριµένα και, µεταξύ άλλων, ελέγχει: 
 
α. Την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Νόµο 3016/2002 «για την εταιρική 
διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου κ.λπ.» και την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς για την Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη µε ειδικές 
αρµοδιότητες, τους εργαζόµενους, τους συµβούλους, τους ελεγκτές. 
β. Την τήρηση των δεσµεύσεων που περιλαµβάνονται στα ενηµερωτικά δελτία και επιχειρηµατικά 
σχέδια της Εταιρίας και ειδικότερα όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το 
χρηµατιστήριο. 
γ. Τη νοµιµότητα των αµοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα µέλη της διοίκησης της 
Εταιρίας. 
δ. Τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες κατά την 
έννοια του κ.ν. 2190/1920 καθώς και των σχέσεων της Εταιρίας στο κεφάλαιο των οποίων 
συµµετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 3% µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ή 
µέτοχοί της µε ποσοστό τουλάχιστον 3%. 
ε. Την τήρηση του παρόντος Κανονισµού του καταστατικού της Εταιρίας και της εφαρµοστέας 
νοµοθεσίας. 
στ. αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 
συµφερόντων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών της και των 
λοιπών στελεχών / υπαλλήλων της εταιρίας τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. 
η. Παρέχει, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας οποιαδήποτε πληροφορία 
ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και διευκολύνει µε κάθε τρόπο 
το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 
 
Για την επίτευξη των προαναφεροµένων και την  παρακολούθηση της λειτουργίας και των 
εργασιών της Εταιρίας εντός των πλαισίων του παρόντος Κανονισµού, των αποφάσεων των 
εταιρικών οργάνων (Γενικής Συνέλευσης & ∆ιοικητικού Συµβουλίου), του καταστατικού της και των 
σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που τυγχάνουν εφαρµογής, το Τµήµα Εσωτερικού 
Ελέγχου: 
 
α. ∆ιενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στην Εταιρία όσο και στις συνδεδεµένες µε αυτήν 
εταιρίες κατά την έννοια του κ.ν. 2190/1920 καθώς και των σχέσεων της Εταιρίας µε τις εταιρίες 
στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρίας ή µέτοχοί της µε ποσοστό τουλάχιστον 10%. 
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β. Εισηγείται προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις σε υφιστάµενες διαδικασίες, σε ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων µεταξύ διαφόρων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων και υπηρεσιών της Εταιρίας, τη 
θέσπιση νέων µορφών ελέγχου ή τη λήψη διορθωτικών µέτρων, όταν και όπου αυτό απαιτείται, 
µε στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθµης λειτουργίας της Εταιρίας. 
γ. Μεριµνά για την τήρηση από όλους τους υπόχρεους του απορρήτου και της εχεµύθειας 
στοιχείων, πληροφοριών, επικείµενων εταιρικών πράξεων ή επιχειρηµατικών κινήσεων που 
αφορούν της Εταιρία και, εφόσον αυτά πρέπει να τεθούν υπόψη του επενδυτικού κοινού, µεριµνά 
για την αυστηρή τήρηση των ως απορρήτων µέχρι τη δηµοσιοποίησή τους. 
δ. Αποκτά πρόσβαση σε πρακτικά συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Γενικών Συνελεύσεων, 
εκτελεστικών επιτροπών, βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από την Εταιρία και επιτηρεί την 
ορθή τήρηση τους και έγκαιρη ενηµέρωση των σχετικών βιβλίων. 
ε. Αποκτά πρόσβαση στα σχετικά αρχεία των χρηµατιστηριακών συναλλαγών µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, διευθυντών, του προϊστάµενου λογιστηρίου, των υπευθύνων της υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης µετόχων και της υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων, των ορκωτών ελεγκτών, 
νοµικών συµβούλων, συνδεδεµένων εταιριών µε την Εταιρία κατά την έννοια του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει. 
 
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου ενηµερώνει το Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ως εξής: 
 
Ανά τρίµηνο συντάσσει έκθεση την οποία παραδίδει στο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία κατ’ ελάχιστον περιέχει: 
i) αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρίας και των υπόχρεων προσώπων 
σύµφωνα µε το άρθρο 13.2 του παρόντος Κανονισµού, αναφορά τυχόν παραβάσεων και 
παρατυπιών καθώς και τις προτάσεις του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία θεωρεί σηµαντικά το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. 
ii) αξιολόγηση της επάρκειας των συστηµάτων ελέγχου 
iii) αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων διαδικασιών, 
iv) αξιολόγηση της συµµόρφωσης των υφισταµένων διαδικασιών προς τις εντολές της ιεραρχίας 
και τις συστάσεις από προηγούµενη διενέργεια ελέγχου, 
v) αναφορά για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρίας, 
vi) τα αποτελέσµατα ελέγχου του περιεχοµένου του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της 
Εταιρίας. 
Επίσης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή θεωρήσει σκόπιµο ή αναγκαίο ενηµερώνει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εγγράφως σχετικά µε περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συµφερόντων των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας µε τα συµφέροντα της 
Εταιρίας.  
 
Περαιτέρω, ο υπεύθυνος του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου παρίσταται κατά τις Γενικές 
Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας. Επίσης, συνεργάζεται µε τις Εποπτικές αρχές, 
διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές 
ασκούν και παρέχει µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας οποιαδήποτε 
πληροφορία ζητηθεί από τις Εποπτικές αρχές. Τέλος, το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου τηρεί 
πρακτικά για τους διενεργηθησόµενους ελέγχους τα οποία λαµβάνουν ηµεροµηνία και 
αναφέρουν, µεταξύ άλλων, τον τόπο, χρόνο, άτοµα που διενήργησαν τους ελέγχους, σχετικές 
παρατηρήσεις και αναφορές. 
 
Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας έχει ορισθεί, µε την 
υπ’αρ.304/20.12.2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε εφαρµογή των διατάξεων του 
Άρθρου 7 του Ν3016/2002, ο Οικονοµολόγος κ. Σπύρος Ιωάννου ο οποίος διασφαλίζει την 
συµµόρφωση της Εταιρίας µε τους κανόνες της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς επίσης και την 
ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η Εταιρία διαθέτει υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου από την 11/10/2001 και o επικεφαλής της κ. Σ. Ιωάννου απασχολείται στην Εταιρία µε 
σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. ∆ύναται όµως µέρος της εργασίας, κυρίως 
βοηθητικό, να εκτελείται από πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο, από τον ίδιο πάντοτε, βέβαια µε ευθύνη 
του κου Ιωάννου. Επιπλέον, δύναται οι βοηθητικές εργασίες να εκτελούνται από προσωπικό της 
Εταιρίας, το οποίο θα επιλέξει ο κος Σπυρίδων Ιωάννου και θα διαθέσει η Εταιρία και το οποίο θα 
εκτελεί τα καθήκοντά του µε τις οδηγίες και την καθοδήγηση του κου Σπυρίδωνα Ιωάννου. 
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Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων   
 
Στο Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα συµµόρφωσης της Εταιρίας µε 
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 13 του Ν. 3340/2005 και στις αποφάσεις 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών των άρθρων, καθώς 
και στο άρθρο 2 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και η επικοινωνία της Εταιρίας µε τις αρµόδιες 
αρχές συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α. αµελλητί 
των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της απόφασης 
5/2004/14.11.2000, τα µέσα της µαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο αρµόδιο φορέα. 
 
Πιο συγκεκριµένα: 

- ∆ηµοσιοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα τις προνοµιακές πληροφορίες που αφορούν 
άµεσα την Εταιρεία. 

- ∆ιατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και εµφανίζει σε αυτή, για τουλάχιστον έξι (6) µήνες, 
κάθε προνοµιακή πληροφορία, την οποία δηµοσιοποιεί η Εταιρία σύµφωνα µε την 
προηγούµενη παράγραφο. 

- Αναβάλλει προσωρινά, υπ' ευθύνη της Εταιρίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τη 
δηµοσιοποίηση µιας προνοµιακής πληροφορίας προκειµένου να µη βλάψει νόµιµο 
συµφέρον της εταιρίας, εφόσον η αναβολή αυτή δεν ενέχει κίνδυνο παραπλάνησης του 
επενδυτικού κοινού και εφόσον η Εταιρία µπορεί να διασφαλίσει ότι η εν λόγω 
πληροφορία θα παραµείνει εµπιστευτική για όσο διάστηµα διαρκεί η αναβολή 
δηµοσιοποίησης. 

  Όποτε, σε περίπτωση αναβολής δηµοσιοποίησης προνοµιακής πληροφορίας σύµφωνα µε 
την προηγούµενη παράγραφο, η Εταιρία ή πρόσωπο που ενεργεί ως άµεσος ή έµµεσος 
αντιπρόσωπος της, ανακοινώνει εκ προθέσεως προνοµιακή πληροφορία σε τρίτο, εφόσον η 
Εταιρία ή ο αντιπρόσωπός της ενεργεί στο σύνηθες πλαίσιο άσκησης της εργασίας, του 
επαγγέλµατος ή των καθηκόντων του, η Εταιρία υποχρεούται να δηµοσιοποιήσει µε 
πληρότητα και ευκρίνεια την πληροφορία αυτή ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση στον τρίτο. 
Εάν η ανακοίνωση έγινε άνευ προθέσεως, η Εταιρία υποχρεούται να δηµοσιοποιήσει άµεσα 
την εν λόγω πληροφορία. 

 Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται εάν ο λήπτης της 
πληροφορίας υπέχει έναντι της Εταιρίας υποχρέωση να τηρεί την πληροφορία εµπιστευτική, 
ανεξάρτητα από το εάν η υποχρέωση αυτή είναι συµβατική ή προκύπτει εκ του νόµου ή από 
κανονιστική πράξη και για όσο διάστηµα η εν λόγω πληροφορία παραµένει εµπιστευτική. 
- Καταρτίζει τον κατάλογο των προσώπων  που απασχολούν είτε µε σύµβαση εργασίας 

είτε άλλως και τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνοµιακές πληροφορίες. Ενηµερώνει τον 
κατάλογο σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που περιλαµβάνει και θέτει τον 
κατάλογο στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αµέσως µόλις αυτή το ζητήσει. 

- Ενηµερώνει τον κατάλογο σε κάθε περίπτωση µεταβολής στοιχείων που περιλαµβάνει και 
τον υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

- ∆ιαβιβάζει τη γνωστοποίηση των συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων στο επενδυτικό 
κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 
Υπεύθυνη του τµήµατος Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι η κα Κόλλια Παναγιώτα. Σύντοµο 
βιογραφικό της σηµείωµα παρατίθεται  στην ενότητα “∆ιευθυντικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά 
Όργανα”. 
 
Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
 
Το τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι υπεύθυνο για την τήρηση σχέσεων και επικοινωνία µε 
τους µετόχους, είτε θεσµικούς (Α/Κ, ΑΧΕ, κλπ.) είτε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό για κάθε θέµα (µερίσµατα, µεταβιβάσεις, κληρονοµιές, κ.α.) 
 
Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας έχει την ευθύνη για: 

- Την πραγµατοποίηση παρουσιάσεων σχετικά µε τις εξαγγελίες της Εταιρίας 
ενηµερώνοντας την αγορά για τις εν γένει δραστηριότητες του Οµίλου. 

- Την τήρηση του µετοχολογίου (διαδικαστικά, ενηµέρωση, µερίσµατα, ενέχυρα).  
- Την ενηµέρωση της ιστοσελίδας της Εταιρίας στο διαδίκτυο για θέµατα που άπτονται των 

οικονοµικών. 
- Την επικοινωνία µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε 

συνεργασία µε Νοµική Υπηρεσία, για την οµαλή λειτουργία της Εταιρίας. 
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- Την έκδοση ειδικών εντύπων για την ενηµέρωση των µετόχων και του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών (Newsletters και Ετήσιο ∆ελτίο). 

- Τη σύνταξη εκθέσεων εσωτερική εµπιστευτικής διανοµή σχετικά µε τη µετοχή. 
- Τη διανοµή του Ετήσιου ∆ελτίου του άρθρου 8 της απ. 5/204/14.11.2000 όπως 

τροποποιήθηκε µε την απ. 3/348/19.07.2005, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της Εταιρίας. 

 
Υπεύθυνος του τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι ο κος ο κ. Αντώνιος Π. Σβορώνος. 
Σύντοµο βιογραφικό του σηµείωµα παρατίθεται στην ενότητα “∆ιευθυντικά, ∆ιαχειριστικά και 
Εποπτικά Όργανα”. 
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3.12.4 ∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και 
Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών 

 
Τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας, δηλώνουν µε 
επιστολές τους τα εξής: 
 
1. Εκτός από τις δραστηριότητες τους που συνδέονται µε την ιδιότητα τους και τη θέση τους στην 
Εταιρία, δεν ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες που να είναι σηµαντικές για την 
Εκδότρια, µε τις εξής εξαιρέσεις: 
 

• Ο κ. Νικόλαος Καραντάνης είναι Α’ Αντιπρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 
και Α΄ Αντιπρόεδρος ΙΕΚΕΜ Α.Ε. Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. 

   
2. ∆εν διατηρούν οικογενειακούς δεσµούς µε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών 
οργάνων της Εταιρίας ή διευθυντικά στελέχη της µε τις εξής εξαιρέσεις: 
 
O Πρόεδρος ∆.Σ. κ. Αντώνιος Σβορώνος είναι ανιψιός του Νικολάου Σβορώνου, Εντεταλµένου 
Συµβούλου και εξάδελφος του κ. ∆ιονύση Ν. Σβορώνου και ο κ. ∆ιονύσιος Σβορώνος είναι υιός 
του Νικολάου Σβορώνου, Εντεταλµένου Συµβούλου.  
 
3. ∆ε συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων εταιριών ή κοινοπραξιών, ούτε 
ασκούν διοικητική επιρροή ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή µε 
άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες εκτός των αναφερθέντων στο παρόν Έγγραφο.  
 
4 ∆εν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για 
τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.    
  
5. ∆εν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή 
εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών. 
 
6. ∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους 
των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών 
οργανώσεων στις οποίες µετέχουν), και δεν έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε 
την ιδιότητα του µέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του Εκδότη ή να 
παρέµβουν στη διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων του Εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε 
τελευταίων ετών.  
 
7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµα τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους 
οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. 
 
8. Η τοποθέτηση στο αξίωµα τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας 
µετόχων της Εταιρίας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρίας και πελατών της, προµηθευτών της ή 
άλλων προσώπων.  
 
9. Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται 
οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισµένης χρονικής 
περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρίας που κατέχουν. 
 
10. Κατά δήλωση της Εταιρίας, στον βαθµό που της είναι γνωστό, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το 
οποίο να κατέχει άµεσα ή έµµεσα ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που θα έπρεπε να 
κοινοποιείται δυνάµει της ισχύουσας νοµοθεσίας, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 
11. Το ύψος των αµοιβών τους (συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε, υπό όρους ή 
ετεροχρονισµένης, αµοιβής) και τα οφέλη σε είδος που τους χορήγησε η Εταιρία για τις κάθε 
είδους υπηρεσίες που παρείχαν την περίοδο 1/1/2006 – 31/12/2006, αναφέρονται στο παρόν 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
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12.Υπάρχει προέγκριση για το ύψος των αµοιβών τους από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας 
για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν την περίοδο  1/1/2007 – 31/12/2007, όπως αναφέρονται 
στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 
13. ∆εν κατέχουν µετοχές της Εταιρίας και δεν συναλλάχθηκαν σε µετοχές ή οποιαδήποτε 
παράγωγα επί µετοχών της Εταιρίας κατά το τελευταίο έτος µε τις εξαιρέσεις που  αναφέρονται 
στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υφίστανται συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της 
Εταιρίας και των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών της, σύµφωνα µε την παρ. 14.2 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 
809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 

3.12.5  Αµοιβές και Οφέλη 
 
Οι συνολικές αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών 
Οργάνων και των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών, τόσο από την Εκδότρια όσο και από τις 
συγγενείς εταιρίες αυτής, κατά τις χρήσεις 2004-2006 είχαν ως εξής :  
 

 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 2004 2005 2006 

Σύνολο αµοιβών  512 539 561 

Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία, στοιχείων µη ελεγµένων από Ορκωτό-Ελεγκτή Λογιστή 

 
Τα άνωθεν ποσά αφορούν τις συνολικές αµοιβές, εργοδοτικές εισφορές και πρόσθετη ασφάλιση. 
Η εταιρεία δηλώνει υπεύθυνα πως εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες αµοιβές. 
 
Ακολούθως παρατίθενται αναλυτικά οι µικτές αµοιβές και τα χρηµατικά οφέλη που έλαβαν για τη 
χρήση 2006 τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και Ανώτερων 
∆ιευθυντικών στελεχών της Εταιρίας για κάθε είδος υπηρεσίας που παρείχαν : 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΩΤΕΡΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤ. ΣΤΕΛΕΧΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΟ  2006   (ποσά σε €) 

 ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 
∆.Σ. 

∆ΙΕΥΘΥΝΤ.  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΟΦΕΛΗ 

ΕΡΓ. ΕΙΣΦ. & 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σβορώνος 
Αντώνιος 

Πρόεδρος ∆.Σ. - 56.249 8.744 64.994 

2 Σβορώνος 
∆ιονύσιος 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ & 
∆\νων Σύµβουλος 

- 56.249 8.744 64.994 

3 Κατσίβελας 
∆ηµήτριος 

Εκτελεστικό Μέλος - 75.203 8.257 83.461 

4 Γώγος 
Κωνσταντίνος 

Εκτελεστικό Μέλος - 83.245 17.882 101.128 

5 Κόλλια 
Παναγιώτα 

Προϊσταµένη Οικ. & 
∆ιοικ. Υπηρεσιών 

- 65.188 11.602 76.791 

6 Σβορώνος 
Νικόλαος 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 6.600 - - 6.600 

7 Καραγεωργίου 
Παντελής 

Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος 

1.200 - - 1.200 

8 Καραντάνης 
Νικόλαος 

Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος 

2.400 - - 2.400 

9 Ιωάννου 
Σπυρίδων 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής - 123.192 28.635 151.827 

10 Κατσιαφλιάνης 
∆ηµήτριος 

∆ιευθυντής Εσωτερικού 
ελέγχου 

- 7.200 - 7.200 

 ΣΥΝΟΛΟ  10.200 466.530 83.867 560.598 
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Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από την διοίκηση της Εταιρίας και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 
Εργοδοτικές εισφορές & πρόσθετη ασφάλιση :Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει καταβάλει η Εταιρία την χρήση 2006 
για εργοδοτικές εισφορές και  πρόσθετη ασφάλιση των στελεχών της. 

 
Σηµειώνεται πως όλα τα άνωθεν στελέχη κατείχαν τις θέσεις τους από 1.1.2006 έως και 
31.12.2006. 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΩΤΕΡΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤ. ΣΤΕΛΕΧΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο  1/1/2007 – 30/9/2007   (ποσά σε €) 

 ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 
∆.Σ. 

∆ΙΕΥΘΥΝΤ.  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΟΦΕΛΗ 

ΕΡΓ. ΕΙΣΦ. & 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Σβορώνος 
Αντώνιος 

Πρόεδρος ∆.Σ. 9.400 32.083 5.197 46.680 

2. Σβορώνος 
∆ιονύσιος 

∆\νων Σύµβουλος 9.400 32.083 5.197 46.680 

3. Κατσίβελας 
∆ηµήτριος 

Εκτελεστικό Μέλος - 53.611 9.723 63.334 

4. Γώγος 
Κωνσταντίνος 

Εκτελεστικό Μέλος - 54.112 14.601 68.713 

5. Κόλλια 
Παναγιώτα 

Εκτελεστικό Μέλος - 53.451 10.448 63.899 

6. Σβορώνος 
Νικόλαος 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 4.950 - - 4.950 

7. Καραγεωργίου 
Παντελής 

Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος 

900 - - 900 

8. Καραντάνης 
Νικόλαος 

Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος 

1.800 - - 1.800 

9. Ιωάννου 
Σπυρίδων 

∆ιευθυντής Εσωτερικού 
ελέγχου 

- 3.600  3.600 

 ΣΥΝΟΛΟ  26.450 228.940 45.166 300.556 

Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από την διοίκηση της Εταιρίας και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 
Εργοδοτικές εισφορές & πρόσθετη ασφάλιση :Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει καταβάλει η Εταιρία την χρήση 2006 
για εργοδοτικές εισφορές και  πρόσθετη ασφάλιση των στελεχών της. 

 
Σηµειώνεται πως όλα τα άνωθεν στελέχη κατείχαν τις θέσεις τους από 1.1.2007 έως και 
30.9.2007.  
 
Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας το οποίο εκλέχθηκε από 
τις Γ.Σ. της 24

ης
 Σεπτεµβρίου 2007, συµµετέχουν οι κ.κ. Αναστάσιος Τζαβέλλας, Ζαχαρίας 

Ζαχαρόπουλος και ∆ηµήτριος Καραλής οι οποίοι δεν αµείβονται για τις προσφερόµενες 
υπηρεσίες τους.   
 
Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα δεδουλευµένα έξοδα η 
Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σωρευτικά από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους µέχρι και τη χρήση 2006 
για συντάξεις, αποζηµιώσεις ή παρεµφερή οφέλη, σύµφωνα µε τον Κ.Ν 2190/1920 και την 
γνωµοδότηση 205/1988 της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου ∆ιοίκησης, για όλα τα µέλη των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών, έχει 
ως εξής :  
 

1 Σβορώνος Αντώνιος Πρόεδρος ∆.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος    4.138,01 

2 Σβορώνος ∆ιονύσιος Αντιπρόεδρος ∆.Σ & ∆\νων Σύµβουλος – Εκτελ. Μέλος    5.852,34 

4 Γώγος Κωνσταντίνος Εντεταλµένος Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος  49.645,52 

5 Κατσίβελας ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος  18.788,87 

6 Κόλλια Παναγιώτα Οικονοµικός ∆ιευθυντής  10.345,85 

 ΣΥΝΟΛΟ  88.770,60 
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Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας δεν υφίστανται άλλες αµοιβές και οφέλη σε 
µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της εταιρίας πέρα των ανωτέρω.  
 
Υπάρχει προέγκριση για το ύψος των αµοιβών των µελών του ∆.Σ. για τις υπηρεσίες που θα 
παράσχουν την περίοδο  1/1/2007 – 31/12/2007. Συγκεκριµένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Εταιρίας την 29η  Ιουνίου 2007 (Πρακτικό  Νο 67) κατέληξε στο ότι:«οµόφωνα αποφασίζει και 
εγκρίνει την ειδική µε την εταιρία σύµβαση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Γώγου 
Κωνσταντίνου, Σβορώνου Αντώνη, Σβορώνου ∆ιονυσίου, Κατσίβελα ∆ηµήτριου και Κόλλια 
Παναγιώτας καθώς επίσης  εγκρίνει την καταβολή στους ανωτέρω του συνολικού ποσού των € 
336.138,04. Προεγκρίνει οµόφωνα τις συµβάσεις εργασίας των άνωθεν προσώπων και καθορίζει 
ότι οι συνολικές αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που έχουν ειδική µε την εταιρία 
Σύµβαση Εξαρτηµένης Εργασίας κατά τη διαχειριστική χρήση 01-01 έως 31-12-2007, δύνανται να 
αυξηθούν κατά ποσοστό όχι ανώτερο του 20% επί του συνολικού ποσού». ∆εν υπάρχει ανάλυση 
της προεγκεκριµένης αµοιβής ανά άτοµο, αλλά µόνο ως σύνολο. 
 
∆υνητικές συγκρούσεις συµφερόντων  
 
Τα ανωτέρω διοικητικά στελέχη δηλώνουν ότι α. οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµα 
τους δε δηµιουργούν στο πρόσωπο τους οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή 
άλλες υποχρεώσεις τους και β. η τοποθέτηση τους στο αξίωµα τους δεν είναι αποτέλεσµα 
οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας µετόχων της Εταιρίας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας 
και πελατών της, προµηθευτών της ή άλλων προσώπων 
 
Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών κατά τη λήξη θητείας 
 

Σύµφωνα µε δήλωση της διοίκησης της εταιρίας δεν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών 
που συνδέουν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων µε την Εταιρία και 
οι οποίες προβλέπουν την παροχή ωφελειών κατά τη λήξη της θητείας τους. 
Κατά δήλωση της Εταιρίας, στον βαθµό που της είναι γνωστό, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το 
οποίο να κατέχει άµεσα ή έµµεσα ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που θα έπρεπε να 
κοινοποιείται δυνάµει της ισχύουσας νοµοθεσίας, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο.   
 

3.12.6 Συµµετοχές των µελών των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών 
Οργάνων και των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εκδότριας στην 
∆ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών  

 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εκδότριας κανένα από τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και 
Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών της δεν συµµετείχε σε διοικητικά, 
διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα, ούτε άσκησε διοικητική επιρροή, ούτε ήταν εταίρος σε άλλη 
εταιρία ή νοµικό πρόσωπο, κατά την τελευταία 5ετια, εκτός όσων αναφέρονται κάτωθι : 
 

 ΕΤΑΙΡΙΑ                      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

  Σε ∆.Σ.  την τελευταία 5ετία Στο Μ.Κ. 

Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία Αντιπρόεδρος - 

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% 

Αλουµίνιο  Ελλάδος Α.Ε. Μέλος ∆.Σ. - 

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος - 

Θεµατικά ∆ίκτυα Α.Ε. Μέλος ∆.Σ. - 

Ζήνων Α.Ε. Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος - 

Περσεύς Α.Ε. Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος - 

Υγειονοµική Μέριµνα  Μέλος ∆.Σ. - 

Αναστάσιος 
Τζαβέλλας 

FINCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος 99,50% 
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GROUTH CAPITAL Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος - 

AEGEAN PROPERETIES ∆\νων Σύµβουλος - 

ΕΤΒΑ Μέλος ∆.Σ. - 

Ήφαιστος Αντιπρόεδρος 19,35% 

Ενωσις Αντιπρόεδρος 24,53% 

∆ΑΣΚΟ Πρόεδρος 33,30% 

Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία Μέλος ∆.Σ. - 

∆ιονύσιος 
Σβορώνος 

NEOVENT ΑΒΕΕΚ - 20,00% 

∆ηµήτριος  
Κατσίβελας 

ΝΕΟVENT ABEEK 
Εντεταλµένος Σύµβουλος - 

Κωνσταντίνος 
Γώγος ΝΕΟVENT ABEEK Εντεταλµένος Σύµβουλος - 

Ήφαιστος Εντεταλµένη Σύµβουλος - 

Ένωσις Μέλος ∆.Σ. - 
Παναγιώτα 
Κόλλια 

NEOVENT ΑΒΕΕΚ Εντεταλµένη Σύµβουλος - 

BUILMACOR Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος - 

ΦΕΝΙΞ ΑΕ Μέλος ∆.Σ. - 

ΑΚΤΑΙ ΤΗΝΟΥ Μέλος ∆.Σ. - 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Μέλος ∆.Σ. - 

ΦΡ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Μέλος ∆.Σ. - 

Ζαχαρόπουλος 
Ζαχαρίας 

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΕ Μέλος ∆.Σ. - 

∆ηµήτριος 
Καραλής Culligan Hellas ABEE Μέλος ∆.Σ. - 

Φορολογικοί Οικονοµικοί 
Σύµβουλοι Α.Ε. Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος ∆.Σ. 4,00% 

Ν. Κ. Καραντάνης & Συνεργάτες 
Ο.Ε.  - 95,00% 

Ν. Κ. Καραντάνης Ο.Ε. - 100,00% 

Νικόλαος 
Καραντάνης 

INTERTAX Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ. 0,02% 

 
Η εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.  
 

3.12.7 Μετοχές της Εκδότριας που κατέχονται από µέλη των ∆ιοικητικών, 
∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη 

 
Οι συµµετοχές των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων 
∆ιευθυντικών Στελεχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 24.09.2007, ηµέρα που έλαβαν 
χώρα οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων (Κοινών και Προνοµιούχων) που 
αποφάσισαν την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα :  
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 24.09.2007 

Όνοµα Θέση 
Κοινές   
Μετοχές 

Προνοµιούχες 
Μετοχές 

ΣΥΝΟΛΟ 
%           

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Μ.Κ. 

Αντώνιος Π. 
Σβορώνος 

Πρόεδρος 
4,503,892 322,018 4,825,910 8.68% 

∆ιονύσιος Ν. 
Σβορώνος 

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 4,020,457 159,409 4,179,866 7.51% 

∆ηµήτριος 
Κατσίβελας 

Εµπορικός 
∆ιευθυντής 23,200 0  23,200 0.04% 

Παναγιώτα 
Κόλλια 

Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 32,400 0  32,400 0.06% 

Σπύρος 
Ιωάννου 

Υπεύθυνος 
Εσωτ. Ελέγχου 151,418 0  151,418 0.27% 

ΣΥΝΟΛΟ  8,731,367 481,427 9,212,794 16.56% 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 124 

Αναφορικά µε τις συναλλαγές επί µετοχών ή οποιωνδήποτε παραγώγων επί µετοχών της 
Εταιρίας, τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων 
∆ιευθυντικών Στελεχών της Εκδότριας, κατά δήλωση τους, δεν προέβησαν σε καµία από τις 
παραπάνω συναλλαγές κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους µε εξαίρεση τις παρακάτω πράξεις: 
 
� Ο κ. Αναστάσιος Τζαβέλλας, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας, µέσω 

της εταιρίας Finco Συµµετοχών στην οποία συµµετέχει µε 99,5%, προέβη την 25/09/2007 σε 
αγορά 600.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών. 

 
� Ο κ. Αντώνιος Σβορώνος συµµετείχε στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας τον 

Ιούλιο του 2006 αγοράζοντας 2.983.735 κοινές µετοχές, αγόρασε 302.371 κοινές µετοχές τον 
Ιούλιο του 2007, και την 25/9/2007 πώλησε 347.538 κοινές ονοµαστικές µετοχές. 
 

� Ο κ. ∆ιονύσιος Σβορώνος συµµετείχε στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας 
τον Ιούλιο του 2006 αγοράζοντας 2.268.612 κοινές µετοχές και την 25/9/2007 πώλησε 
352.771 κοινές ονοµαστικές µετοχές. 

 
�  Ο κ. Σπυρίδων Ιωάννου πώλησε 141.982 κοινές µετοχές από 15/2/2007 µέχρι 1/6/2007.  
 
Συµπεριλαµβανοµένων των άνωθεν αγοραπωλησιών, οι συµµετοχές των µελών των ∆ιοικητικών, 
∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών στο κεφάλαιο 
της Εταιρίας κατά την 14η Νοεµβρίου 2007 αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

Όνοµα Θέση 
Κοινές   
Μετοχές 

Προνοµιούχες 
Μετοχές 

ΣΥΝΟΛΟ 
%           

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Μ.Κ. 

Αντώνιος Π. 
Σβορώνος 

Πρόεδρος 
4,156,354 322,018 4,478,372 8.05% 

∆ιονύσιος Ν. 
Σβορώνος 

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 3,667,686 159,409 3,827,095 6.88% 

Αναστάσιος 
Τζαβέλλας* 

Αντιπρόεδρος 
600,000 0  600,000 1.08% 

∆ηµήτριος 
Κατσίβελας 

Εµπορικός 
∆ιευθυντής 23,200 0  23,200 0.04% 

Παναγιώτα 
Κόλλια 

Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 32,400 0  32,400 0.06% 

Σπύρος 
Ιωάννου 

Υπεύθυνος 
Εσωτ. Ελέγχου 151,418 0  151,418 0.27% 

ΣΥΝΟΛΟ  8,631,058 481,427 9,112,485 16.38% 
* Σηµειώνεται ότι οι 600.000 κοινές µετοχές του κ. Τζαβέλα Αναστάσιου, κατέχονται µέσω της εταιρίας FINCO    
  Συµµετοχών   
   Α.Ε. στην οποία ο κ. Τζαβέλας είναι Πρόεδρος & ∆\νων Σύµβουλος και συµµετέχει µε ποσοστό 99,50%. 

 
Σηµειώνεται πως οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ∆ιονύσιος Σβορώνος κατέχουν 
ποσοστά και στις βασικές µετόχους ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε και ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. Ως αποτέλεσµα, ο κ. 
Αντώνιος Π. Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 13,08 % στις κοινές µετοχές 
της Βιοσωλ (και το 12,14% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου), ενώ ο κ. ∆ιονύσιος Ν. 
Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 11,86 % στις κοινές µετοχές της Βιοσωλ 
(και το 10,80% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου).  
 
Αποφάσεις της εταιρίας για πρόγραµµα διάθεσης µετοχών (stock option plan) περιλαµβάνονται 
στην επόµενη παράγραφο. 
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3.13  Οργανόγραµµα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

 

Σπύρος Ιωάννου 
Εσωτερικός 
Έλεγχος 

 

∆ιον. Σβορώνος 
∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

 

Αντώνιος 
Σβορώνος 

Υπηρεσία  Μετόχων 
 

Παναγιώτα Κόλλια 
∆/ση Οικ.και ∆ιοικ. 

Υπηρεσιών 
 

∆ιον. Σβορώνος 
∆ιεύθυνση 
Προµηθειών 

 

∆ηµ. Κατσίβελας 
Εµπορική 
∆ιεύθυνση 

 

∆. Σβορώνος 
∆/ση ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας 
 

Κων/νος Γώγος 
Τεχνική ∆ιεύθυνση 

 

Π. Κόλλια 
Υπηρεσία Εταιρ. 

Ανακ. 
 

∆/ση Λογιστηρίου 
 

∆ιοικητικές Υπ. 
 

Γενική Λογιστική 
 

Κοστολόγηση 
 

Έλεγχος ∆ιαχειριστ. 
 

∆ιαχείριση 
 

Προσωπικό 
 

Γραµµατεία Εταιρίας 
 

Τµήµατα Πωλήσεων 
 

Πωλήσεις Ιδιωτών 
 

Πωλήσεις Έργων 
 

Πωλήσεις ∆ικτύου  
 

Κατ/µα 
Θεσσαλονίκης 

 

Αποθήκες και 
Service 

 

Marketing 
 

Τµήµα Μελετών 
 

Σ. Ράπτης 
∆/ση Παραγωγής 
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3.14 Προσωπικό  
 
Η Εταιρία απασχολεί σήµερα 99 άτοµα, εκ των οποίων 40 είναι υπαλληλικό προσωπικό και οι 59 
εργατοτεχνικό προσωπικό (ηµεροµίσθιοι). 
 
Στον κάτωθι πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρίας ανά κατηγορία, για τις 
χρήσεις 2005, 2006 και Α 9µηνο 2007 κατά τη λήξη τους.  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2005 2006 30/9/2007 

∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό 45 44 40 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 60 60 59 

Σύνολο 105 104 99 

 
Σηµειώνεται πως οι Β' Επαναληπτικές Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και 
Προνοµιούχων Μετόχων της 31.7.2007 ενέκριναν πρόγραµµα διάθεσης µετοχών (stock option 
plan) στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, µε την µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών. Για την 
ικανοποίηση του δικαιώµατος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού της 
κεφαλαίου µε την έκδοση νέων µετοχών. Το σύνολο των µετοχών που θα εκδοθούν, µέσω του 
προγράµµατος, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα (option) αγοράς µετοχών, θα ανέρχεται 
συνολικά στο 10% των υφιστάµενων µετοχών πριν την παρούσα αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου, ήτοι κατά ανώτατο όριο θα εκδοθούν µέχρι 5.181.236 Κοινές µετοχές και µέχρι 
381.293 Προνοµιούχες µετοχές. Η τιµή διάθεσης των µετοχών ορίζεται ίση µε την ονοµαστική αξία 
της µετοχής, δηλαδή ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 ευρώ) και η διάρκεια του 
προγράµµατος ορίζεται τριετής. Έχει ανατεθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ο περαιτέρω καθορισµός 
των δικαιούχων, ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του 
προγράµµατος διάθεσης µετοχών, καθώς και όπως εκδίδει στους δικαιούχους µετά την 
δηµοσίευση κάθε τριµηνιαίας λογιστικής κατάστασης τα σχετικά πιστοποιητικά προαίρεσης. Μέχρι 
και την 21η Νοεµβρίου  2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει λάβει σχετικές αποφάσεις.  
 

3.15 Μετοχικό Κεφάλαιο   
 
3.15.1 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 31.12.2006 ανερχόταν σε € 
16.687.588,80 και διαιρείται σε 55.625.296 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστη, εκ των 
οποίων 51.812.366 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 3.812.930 προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη 
µετατρέψιµες µετοχές.  
 
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυση της έως σήµερα, έχει ως 
ακολούθως: 
 
To Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς στο ύψος των δέκα εκατοµµυρίων  
(10.000.000) διαιρούµενο σε δέκα χιλιάδας µετοχές (10.000) ονοµαστικής αξίας δρχ. 1.000 κάθε 
µίας και καταβλήθηκε σε µετρητά και σε εισφορά σε είδος σύµφώνα µε το άρθρο 5 του 
Καταστατικού το οποίο δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41/1940.      
 
Το µετοχικό της Εταιρίας από την 31.12.1988 έως σήµερα έχει ως ακολούθως: 
 
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31.12.1988 ανέρχονταν σε 174.924.630 δρχ διαιρούµενο 
σε 1.295.738 (1.074.276 κοινές ανώνυµες και 221.462 προνοµιούχες ανώνυµες χωρίς ψήφο 
µετοχές) ονοµαστική αξίας 135 δρχ έκαστη. 
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2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 12.6.1989, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά 252.668.910 δρχ. µε έκδοση νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 165 δρχ µε 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύµφωνα µε την Ε 2665/88 αποφάσεως των 
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε 
σε δρχ. (427.593.540) τετρακόσια είκοσι επτά εκατοµµύρια, πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες, 
πεντακόσιες σαράντα, διαιρούµενο σε 2.591.476 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, 
(2.148.552 κοινές και 442.924 προνοµιούχες). 
 
3. Έπειτα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως της 14.6.1990 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 51.311.205 δρχ. µε έκδοση 
310.977 νέων ανωνύµων µετοχών, (από τις οποίες 103.659 κοινές ανώνυµες µε ψήφο και 207.318 
προνοµιούχες χωρίς ψήφο), ονοµαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν υπέρ 
το άρτιο προς δρχ. 800 εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε δρχ. 
478.904.745 διαιρούµενο σε 2.902.453 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, 
(2.252.211 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 650.242 προνοµιούχες άνευ ψήφου.) 
 
4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 19/6/1992, κοινών και προνοµιούχων 
µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 95.780.850 δρχ. δια 
κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεµατικών (Ν.1731/87 δρχ. 20.400.398, απόφασης 
Ε.2665/88 δρχ. 3.819.974, Ν.1828/89 δρχ. 4.803.075, Ν.∆. 1279/72 δρχ. 45.631.134 και Ν. 
1249/82  δρχ. 21.126.269) µε έκδοση 580.490 νέων ανώνυµων µετοχών (από τις οποίες 450.460 
κοινές µε ψήφο και 130.030 προνοµιούχες χωρίς ψήφο), ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστη. Έτσι 
το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 574.685.595 δρχ. διαιρούµενο εις 3.482.943 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης (2.702.671 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 
780.272 προνοµιούχες άνευ ψήφου µη µετατρέψιµοι). 
 
5. Μετά από την 25.6.1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κοινών  µετόχων και της 
από 14/7/1993 1ης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των προνοµιούχων µετόχων το 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 143.671.440 µε έκδοση 870.736 κοινών 
ανωνύµων µετά ψήφου νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστης. Έτσι, το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 718.357.035 δρχ., διαιρούµενο σε 4.353.679 ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης (3.573.407  κοινές µετά ψήφου µετοχές και 780.272  
προνοµιούχες άνευ ψήφου µη µετατρέψιµες).  
 
6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.11.1993 των µετόχων το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 45.605.010 δρχ. µε έκδοση 276.394 νέων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης (εκ ων ανωτέρω µετοχών οι 190.091 µετοχές θα ήταν 
ανώνυµες κοινές µετά ψήφου και οι 86.303 θα ήταν ανώνυµες προνοµιούχες άνευ ψήφου). Το 
ανωτέρω ποσό προήλθε από την απορρόφηση της Εταιρίας ΕΛΙΝΟΞ ΑΒΕ. Έτσι το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 763.962.045 δρχ. διαιρούµενο σε 4.630.073 ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 3.763.498 κοινές µετά ψήφου και 866.575  
προνοµιούχας άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες. 
 
7. Με απόφαση της 18/3/1994 αποφάσεως των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων 
(κοινών και προνοµιούχων) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 190.990.635 
µε έκδοση 1.157.519 νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης (εκ των 
οποίων 940.875 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 216.644 προνοµιούχες µετοχές άνευ ψήφου µη 
µετατρέψιµες). Οι νέες µετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο προς δρχ. 600 εκάστη κοινή µετοχή µετά 
ψήφου και προς 450 δρχ. η κάθε προνοµιούχος ανώνυµος άνευ ψήφου. Έτσι, το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 954.952.680 δρχ. διαιρούµενο εις 5.787.592 ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 4.704.373  κοινές µετά ψήφου και 1.083.219  
προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες. 
 
8. Με απόφαση της από 24/6/1994 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων 
(κοινών και προνοµιούχων) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 572.971.575 
δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικών µε έκδοση 3.472.555 νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής 
αξίας 165 δρχ. εκάστης (από αυτές 2.822.624 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 649.931 
προνοµιούχες µετοχές άνευ ψήφου µη µετατρέψιµες. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
Εταιρίας ανήλθε σε δρχ 1.527.924.255. διαιρούµενο σε 9.260.147 µετοχές ονοµαστικής αξίας 165 
δρχ. εκάστης, (από αυτές 7.526.997  κοινές µετά ψήφου µετοχές και 1.733.150  προνοµιούχες 
άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές). 
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9. Με απόφαση της από 03.11.1994 Γενικής Συνέλευσης των µετόχων οι ανώνυµες µετοχές της 
Εταιρίας µετατράπηκαν σε ονοµαστικές. 
 
10. Μετά από την 18.1.1995 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 
των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 954.952.680 µε έκδοση 
5.787.592 νέων ονοµαστικών κοινών  µετοχών ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, οι οποίες θα 
είναι εξ ολοκλήρου κοινές µετοχές µετά ψήφου . Οι νέες µετοχές θα διατεθούν υπέρ 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 ∆ιοικητού της Α.Τ.Ε. Έτσι το 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 2.482.876.935 δρχ. διαιρούµενο 15.047.739 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων δέκα τρία εκατοµµύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις 
χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (13.314.589) ονοµαστικές κοινές µετά ψήφου µετοχές και ένα 
εκατοµµύριο επτακόσιες τριάκοντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (1.733.150) ονοµαστικές 
προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές. 
 
11. 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 ονοµαστικών 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 ανήλθε σε 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 29.292.096 ονοµαστικές κοινές µετά ψήφου µετοχές και 3.812.930 ονοµαστικές 
προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές). 
 
12. Με την από 28 Ιουνίου 2002 Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίσθηκε : 
 

Η µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 139.900,91 µε µείωση της Ονοµαστικής αξίας 
εκάστης µετοχής σε € 0,48. Το ποσό της µείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 
139.900,91 µεταφέρεται στον λογαριασµό ‘∆ιαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου 
σε Ευρώ’ και 
 
Η µετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε Ευρώ. 

 
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε € 15.890.412,48 και διαιρείται σε 33.105.026 
ονοµαστικής αξίας € 0,48 η κάθε µία εκ των οποίων 29.292.096 ονοµαστικές κοινές µετά ψήφου 
µετοχές και 3.812.930 ονοµαστικές προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές. 
 
13. Μετά από τις από 22/10/2003 αποφάσεις των Β΄ Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών 
Συνελεύσεων των µετόχων κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών το µετοχικό κεφάλαιο 
διαµορφώθηκε διαδοχικά ως εξής:  
 

Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των € 5.958.904,68 µε συµψηφισµό 
ζηµιών που εµφανίζονται στον Ισολογισµό µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των 
υφισταµένων µετοχών (κοινών και προνοµιούχων) κατά 18  λεπτά του Ευρώ δηλαδή από 
0,48 του Ευρώ η ονοµαστική αξία των µετοχών µειώθηκε  σε 0,30 (τριάντα λεπτά) του 
Ευρώ. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε € 9.931.507,80 
διαιρούµενο σε 33.105.026 µετοχές ονοµαστικής αξίας 30 λεπτών του Ευρώ εκάστη, εκ 
των οποίων 29.292.096 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 3.812.930 προνοµιούχες άνευ 
ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές και, 

 
Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, δια καταβολής µετρητών κατά € 
5.958.904,80 µε έκδοση 19.863.016 νέων κοινών µετοχών µετά ψήφου ονοµαστικής αξίας 
30 λεπτών του Ευρώ εκάστης.  

 
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 15.890.412,60 διαιρούµενο 
σε 52.968.042 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 30 λεπτών του Ευρώ, εκ των οποίων 
49.155.112 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 3.812.930 προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη 
µετατρέψιµες µετοχές. 
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14. Κατόπιν της από 27/4/2004 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων προσαρµόσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο στο πραγµατικό ύψος του, λόγω µερικής 
κάλυψης κατά ΕΥΡΩ 3.777.447 που αντιστοιχεί σε 12.591.490 κοινές µετοχές, και αφορά µέρος 
της αποφασισθείσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.10.2003 αύξησης ποσού 
ΕΥΡΩ 5.958.904,80 που αντιστοιχεί σε 19.863.016 κοινές µετοχές. 
Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 
13.708.954,80 και διαιρείται σε 45.696.516 µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30  εκάστη, εκ των 
οποίων 41.883.586 κοινές µετά ψήφου και 3.812.930 προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη 
µετατρέψιµες. 
 
15. Μετά τις από 21/12/2005 και 31/3/2006 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας οι 
οποίες ελήφθησαν κατ’ εξουσιοδότηση των αποφάσεων των  Β’ Επαναληπτικών Εκτάκτων 
Γενικών Συνελεύσεων  της 22/10/2003, απεφασίσθη η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 
9.139.303,20 €.  
Στην συνέχεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 31/7/2006 απόφασή του πιστοποίησε την 
πραγµατοποιηθείσα, λόγω µερικής κάλυψης, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.978.634 €, 
που αντιστοιχεί σε 9.928.780 κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,30€ 
κάθε µίας.   
Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 
16.687.588,80 (δέκα έξι εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ 
Ευρώ και ογδόντα λεπτά) και διαιρείται σε 55.625.296 (πενήντα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες 
είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα 
εκατοστά του Ευρώ)  εκάστη, εκ των οποίων 51.812.366 (πενήντα ένα εκατοµµύρια οκτακόσιες 
δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι) κοινές µετά ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατοµµύρια 
οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες.    
 
16. Μετά τις από 24/9/2007 αποφάσεις των Β’ Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων 
των κοινών και προνοµιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, δια 
καταβολής µετρητών, κατά 8.343.794,40€ (οκτώ εκατοµµύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες 
επτακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά) µε έκδοση 27.812.648 (είκοσι επτά 
εκατοµµυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ) κοινών µετά ψήφου 
µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 € (τριάντα λεπτών του Ευρώ) εκάστης.  
Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 
25.031.383,20 (είκοσι πέντε εκατοµµύρια τριάντα µία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και 
είκοσι λεπτά) και διαιρείται σε 83.437.944 (ογδόντα τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα επτά 
χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά 
του Ευρώ)  εκάστη, εκ των οποίων 79.625.014 (εβδοµήντα εννέα εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι 
πέντε χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές µετά ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες 
δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες.     
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3.15.2  Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη και ο τρόπος καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου 
από την ίδρυση της Εκδότριας (Τα ποσά µέχρι 12.7.1999 είναι εκπεφρασµένα σε δραχµές, ενώ 
από το 2002 και µετά σε Ευρώ) :  
 

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου  

Ηµεροµηνίας 
Γενικής 
Συνέλευσης 

Αριθµός ΦΕΚ Μετρητά 
Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεµατικού 

Σύνολο 
Κεφαλαίου 

Σύνολο 
Μετοχών 

Ονοµαστική 
Αξία Μετοχής 

1940 41/1940 10.000.000 - 10.000.000 10.000 1.000 

       

12.6.1989 3320/1989 0 252.668.910 427.593.540 2.591.476 165 

14.6.1990 2494/1990 51.311.205 0 478.904.745 2.902.453 165 

19.6.1992 3855/1992 0 95.780.850 574.685.595 3.482.943 165 

25.6.1993 4698/1993 143.671.440 0 718.357.035 4.353.679 165 

17/12.11.1993 45/1994 45.605.010 0 763.962.045 4.630.073 165 

18.3.1994 1107/1994 190.990.635 0 954.952.680 5.787.592 165 

03.11.1994 6292/1994 Μετατροπή των µετοχών της Εταιρία από ανώνυµες σε ονοµαστικές 

24.6.1994 478/1994 0 572.971.375 1.527.924.255 9.260.147 165 

18.1.1995 447/1995 954.952.680 0 2.482.876.935 15.047.739 165 

12.07.1999 6574/1999 2.979.452.355  5.462.329.290 33.105.026 165 

7871/2002 Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε € 
28.06.2002 

 (139.900,91)  15.890.412,48 33.105.026 0,48 

12163/2003 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου µε µείωση ονοµαστικής αξίας Μετοχής 
22.10.2003 

 (5.958.904,68)  9.931.507,80 33.105.026 0,30 

12163/2003 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
22.10.2003 

 5.958.904,80 - 15.890.412,60 52.968.042 0,30 

3609/2004 Προσαρµογή λόγω µη καλύψεως αυξήσεως Μ.Κ 
27.4.2004 

 (2.181.457,80)  13.708.954,80 45.696.516 0,30 

8578/2006 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Απόφαση ∆.Σ. 
31.7.2006   2.978.634,00 - 16.687.588,80 55.625.296 0.30 

 Παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
24.9.2007  

 8.343.794,40 - 25.031.383,20 83.437.944 0.30 

 
Σηµείωση: Τα ποσά µέχρι 12.7.1999 είναι εκπεφρασµένα σε δραχµές, ενώ από το 2002 και µετά σε Ευρώ. 

 
Σηµειώνεται ότι µε τις από 24/9/2007 αποφάσεις των Β Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών 
Συνελεύσεων των Μετόχων, παρεσχέθη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας η εξουσία εντός 
πενταετίας α)να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση κοινών µετοχών για 
ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι µέχρι 
του ποσού των 13.708.954,80€ και β)να εκδίδει οµολογιακό δάνειων µε την έκδοση οµολογιών 
µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το ήµισυ του 
καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου ήτοι µέχρι του ποσού των 8.343.794,40€.  
 

3.16  Μέτοχοι 
 
Κατόπιν της 24ης Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα που έλαβαν χώρα οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 
των Μετόχων (Κοινών και Προνοµιούχων) που αποφάσισαν την παρούσα αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου, ο κ. Αναστάσιος Τζαβέλλας, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας, 
προέβη σε αγορά 600.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών (µέσω της εταιρίας FINCO Συµµετοχών 
στην οποία συµµετέχει µε 99,50%), ο κ. Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του ∆.Σ. πώλησε 347.538 
κοινές ονοµαστικές µετοχές και ο κ. ∆ιονύσιος Σβορώνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, πώλησε 
352.771 κοινές ονοµαστικές µετοχές (αναλυτικότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ενότητα 
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3.12.7 «Μετοχές της Εκδότριας που κατέχονται από µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και 
Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη»).  
 
Συµπεριλαµβανοµένων των άνωθεν αγοραπωλησιών, η µετοχική σύνθεση κατά την 14η 
Νοεµβρίου 2007 είχε ως εξής : 
 

METOXOI 
ΚΟΙΝΕΣ 

 ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 

ΚΟΙΝΩΝ* 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

% 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ
ΧΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΑΒΕΕΜ 4.363.980 8,42% 530.170 13,90% 4.894.150 8,80% 

ΕΝΩΣΙΣ  Α.Ε.  3.949.853 7,62% 9.515 0,25% 3.959.368 7,12% 

Αντώνιος Π. Σβορώνος 4.156.354 8,02% 322.018 8,45% 4.478.372 8,05% 

∆ιονύσιος Ν. Σβορώνος 3.667.686 7,08% 159.409 4,18% 3.827.095 6,88% 

Αγγελική Π. Σβορώνου 1.229.610 2,37% 12.320 0,32% 1.241.930 2,23% 

Λαβδας  Α. Σπυρίδων 937.057 1,81% 181.271 4,75% 1.118.328 2,01% 

Μαρίνα Λουκ.-Σβορώνου 525.688 1,01% 225.305 5,91% 750.993 1,35% 

Μπαγιωκος  Γεώργιος 23.359 0,05% 89.886 2,36% 113.245 0,20% 

Σπυρακης Ι. ∆ηµήτριος - 0,00% 249.062 6,53% 249.062 0,45% 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  32.958.779 63,61% 2.033.974 53,34% 34.992.753 62,91% 

Σύνολο 51.812.366 100,00% 3.812.930 100,00% 55.625.296 100,00% 

* Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Ν. 3556 οι µέτοχοι Αγγελική Π. Σβορώνου, Λαβδας  Α. Σπυρίδων, Μαρίνα Λουκ.-
Σβορώνου, Μπαγιώκος Γεώργιος και Σπυρακης Ι. ∆ηµήτριος δεν είναι υπόχρεα πρόσωπα αλλά αναφέρονται λόγω 
σηµαντικής συµµετοχής τους µέσω των προνοµιούχων µετοχών 
 
Σύµφωνα µε βεβαίωση της Εκδότριας, τα δικαιώµατα ψήφου ανταποκρίνονται στο ποσοστό του 
µετοχικού κεφαλαίου που κατέχει κάθε µέτοχος και δεν υφίστανται λοιπά δικαιώµατα ψήφου στα 
οποία οι εν λόγω µέτοχοι να ασκούν επιρροή.  
 
Σηµειώνεται πως οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ∆ιονύσιος Σβορώνος κατέχουν 
ποσοστά και στις βασικές µετόχους ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε και ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. Ως αποτέλεσµα, ο κ. 
Αντώνιος Π. Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 13,08 % στις  κοινές µετοχές 
της Βιοσωλ (και το 12,14% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου), ενώ ο κ. ∆ιονύσιος Ν. 
Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 11,86 % στις  κοινές µετοχές της Βιοσωλ 
(και το 10,80% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου).  
 
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της ΒΙΟΣΩΛ Α.Ε. δεν υπάρχει γνωστή στην Εταιρία συµφωνία 
της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µεταγενέστερο χρόνο, να επιφέρει αλλαγές στον έλεγχο 
της Εκδότριας. 
 
Κατά δήλωση της Εκδότριας, στον βαθµό που της είναι γνωστό, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το 
οποίο να κατέχει άµεσα ή έµµεσα ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που θα έπρεπε να 
κοινοποιείται δυνάµει της ισχύουσας νοµοθεσίας, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο.   
 
Τέλος η Εκδότρια δηλώνει πως δεν κατέχει ίδιες µετοχές.  
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3.17  Καταστατικό 
 
Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της 
την 24.9.2007 και όπως έχει εγκριθεί µε την Κ2 – 14682 /18.10.2007 απόφαση του ΥΠ.ΑΝ. είναι :  
 
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. 

 
Με την τελευταία τροποποίηση διευρύνθηκε ο τρίτος όρος του σκοπού και προστέθηκαν οι 
τελευταίοι τρεις όροι.  
 
Οι Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων συγκαλούνται µε πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η 
πρόσκληση πρέπει να περιέχει το µέρος, την ηµέρα, την ώρα και τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης και δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, στον ηµερήσιο τύπο και στο ηµερήσιο δελτίο τιµών του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον είκοσι ηµέρες πριν τη Συνέλευση (η ηµέρα της 
δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ηµέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται). Για τις 
επαναληπτικής γενικές συνελεύσεις ισχύουν τα ίδια, µε τη διαφορά ότι η πρόσκληση δηµοσιεύεται 
δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν τη Συνέλευση.  
 
Στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν δικαίωµα να µετάσχουν αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο όλοι οι 
µέτοχοι της Εταιρίας. Για να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι πρέπει, 5 τουλάχιστον 
ηµέρες πριν την συνέλευση, να δεσµεύσουν τον αριθµό των µετοχών µε τις οποίες επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στο σύστηµα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) µέσω του χειριστού τους.  Μέτοχοι µη 
συµµορφωθέντες µε την παραπάνω διάταξη µετέχουν στην  Γενική Συνέλευση µόνο κατόπιν 
αδείας αυτής. 
 
∆εν υφίστανται ειδικές διατάξεις που να καθορίζουν το όριο της ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε 
συµµετοχή πρέπει να γνωστοποιείται, ούτε ειδικοί όροι που αφορούν τις µεταβολές του κεφαλαίου,  
ή µεταβολές στα δικαιώµατα των µετόχων. Συνεπώς στην ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, την 
διοικητική πράξη σύστασης ή τον εσωτερικό κανονισµό δεν υπάρχουν για τα παραπάνω, όροι 
αυστηρότεροι από τους σχετικούς της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 
Επίσης, δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις, η εφαρµογή των οποίων θα είχε ως αποτέλεσµα να 
καθυστερήσει να αναβληθεί ή να παρεµποδιστεί οποιαδήποτε αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρείας.  
 
∆ιατάξεις που αφορούν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρονται στην ενότητα «∆ιοικητικό 
Συµβούλιο», ενώ διατάξεις σχετικές µε τα ∆ικαιώµατα των µετόχων αναφέρονται στην αντίστοιχη 
ενότητα 2.14.1. 
 
 


