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PLIAS ΑΒΕΕ
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 13108/06/Β/86/89

71ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 25/17.7.2008, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείεας με καταβολή μετρητών,που
έγινε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, της 5/8/2008 και την υπ' αριθμόν 5061/23.10.2008 απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο και την υπ' αριθμόν 493/11.12.2008, απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίθηκε το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού 36.059.944,00 Ευρώ μείον έξοδα
502.929 Ευρώ) καθαρού ποσού 35.554.015 Ευρώ τα οποία σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο  διατέθηκαν μέχρι 30.6.2010 ως ακολούθως:
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Τρόπος Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων  (σε ευρώ) Προβλεπόμενη Χρήση Προβλεπόμενη χρήση Διατεθέντα κεφάλαια Αδιάθετα Χρονοδιάγραμμα 
σύμφωνα με το μετά την ολοκλήρωση έως 30/06/2010 Κεφάλαια (2) διάθεσης (3)

Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ (1)
Επενδυτικό πρόγραμμα 7.000.000 7.000.000 5.413.938 1.586.062 έως 31/12/2010
Εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (49%) μετοχών 
της Gageo A.B.E.E. 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0
Aποπληρωμή δανείων Ομίλου 25.000.000 24.557.015 24.557.015 0
Κεφάλαιο κίνησης 5.840.000 0 0 0
Σύνολο 41.840.000 35.557.015 33.970.953 1.586.062

Σημειώσεις:
(1) Η προβλεπόμενη χρήση μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ διαφέρει από την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο κατά το ποσό που δεν καλύφθηκε

η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν σύμφωνα με τις προτεραιότητες που είχαν δηλωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σημειώνεται ότι, μέχρι
την 30/6/2009 οριστικοποιήθηκαν τα έξοδα της αύξησης σε ποσό 502.929 έναντι ποσού 532.892 της 31/12/2008. Με τη διαφορά ποσού 29.963€ αυξήθηκε ισόποσα το
καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων

(2) Από τα αδιάθετα κεφάλαια ποσού 1.586.062, ποσό 710.490 βρίσκεται σε Καταθέσεις όψεως και ποσό  875.572 χρησιμοποιήθηκε προσωρινά για να μειώσει
βραχυπρόθεσμα δάνεια προκειμένου να οφεληθούν τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος.

(3) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έχει παραταθεί κατά ένα έτος.

Λοιπά στοιχεία:
α. Περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης: 6 Νοεμβρίου έως 20 Νοεμβρίου 2008
β. Μετοχές που εκδόθηκαν: 112.687.325 κοινές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 0,32 έκαστη
γ. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο ΧΑ: 29 Δεκεμβρίου 2008
δ. Ημερομηνία πιστοποίησης καταβολής της αυξήσεως: 16 Δεκεμβρίου 2008

ΧΑΛΚΙΔΑ, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Γεώργιος Γκάτζαρος Μενέλαος Τασόπουλος ΜΑΙΡΗ Σ. ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ
Α.Δ. Σ 563348 Α.Δ. Ξ 365174 Α.Δ. ΑΙ 132693

ΈΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
«ΈΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ PLIAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «PLIAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
(η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση, που διενεργήθηκε το 2008. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της
προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες
και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.
Διαδικασίες:
Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας με καταβολή μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά
αναφέρονται.
Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το
σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.
Ευρήματα:
α)Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
β)Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου
Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις
και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών
Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε
εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό
πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για
άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για
την περίοδο από 01.01.2010 μέχρι 30.06.2010, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 30.08.2010.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113


