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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 58/ 28.12.2000 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών γνωστοποιείται ότι :
Την 12/11/2000 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την από 14/06/2000 απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την από 22/09/2000 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού
δρχ. 4.048.000.000, εκδόθηκαν 3.680.000 νέες μετοχές και εισήχθηκαν την 11/12/2000 προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
με την από 14/11/2000 απόφαση, προέβη σε πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων. Τα ανωτέρω κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα
στο Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι την 31/12/2000 ως ακολούθως :

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΕΩΣ 31/12/2000 ΕΩΣ 31/12/2000
2000 2001 2002 31/12/2000

Τέσσερα νέα κομβικά 
καταστήματα 250.000.000 750.000.000 0 1.000.000.000 26.482.850 973.517.150 -223.517.150
Δημιουγία Super Store 0 0 400.000.000 400.000.000 9.938.386 390.061.614 9.938.386
Αποπληρωμή τραπεζικού 
δανεισμού 1.658.000.000 0 0 1.658.000.000 1.658.000.000 0 0
Επέκταση ηλεκτρονικού 
καταστήματος & βελτίωση 
μηχανογραφικής υποδομής 45.000.000 100.000.000 0 145.000.000 308.791.485 -163.791.485 263.791.485
Βελτίωση υφιστάμενου 
κέντρου διανομής στον 
Ασπρόπυργο 40.000.000 0 0 40.000.000 56.045.522 -16.045.522 16.045.522
Μελέτη κατασκευής νέου 
κέντρου διανομής 13.000.000 30.000.000 0 43.000.000 38.747.541 4.252.459 25.747.541

Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 662.000.000 0 0 662.000.000 662.000.000 0 0
Έξοδα παρούσας αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου 100.000.000 0 0 100.000.000 54.605.119 45.394.881 -45.394.881
Σύνολο 2.768.000.000 880.000.000 400.000.000 4.048.000.000 2.814.610.903 1.233.389.097 46.610.903

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ήδη έχει υλοποιηθεί το 69,5% του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, δεδομένου ότι η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
A.E.B.E. έχει πραγματοποιήσει έως την 31/12/2000 επενδύσεις συνολικού ύψους 2.814.610.903 δρχ. επί συνόλου αντληθέντων καφαλαίων 4.048.000.000 δρχ.
Σημειώνεται ότι κατά την χρονική περίοδο από την 15/6/2000, ημερομηνία υποβολής του Ενημερωτικού Δελτίου στο Χ.Α.Α., έως και την 12/11/2000, ημερομηνία 
κατά την οποία ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η εταιρεία προέβει σε επενδύσεις στα πλαίσια του περιγραφόμενου στο Ενημερωτικό Δελτίο 
επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους δρχ. 356.540.993, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από τραπεζικό δανεισμό ο οποίος αποπληρώθηκε με 
την εισροή των κεφαλαίων της αύξησης. Όπως φαίνεται από το σύνολο των αποκλίσεων μεταξύ των προβλεπόμενων στο Ενημερωτικό  Δελτίο ενεργειών της
εταιρείας έως την 31/12/2000 και των αντίστοιχων υλοποιηθέντων, η εταιρεία προχωρά στην πραγματοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της με ταχύτερους 
ρυθμούς. Ειδικότερα οι αποκλίσεις μεταξύ προβλεπομένων - υλοποιηθέντων ανά είδος επένδυσης έως την 31/12/2000, αιτιολογούνται ως ακολούθως :
1. Η εταιρεία εντός του 2000 προχώρησε στην εκμίσθωση χώρου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 512-514, στην Αγία Παρασκευή, συνολικής επιφάνειας 550 τ.μ.,
στον οποίο ξεκίνησε την δημιουργία του πρώτου εκ των τεσσάρων νέων κομβικών καταστημάτων όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό της Δελτίο, διαθέτοντας τμήμα
του προβλεπόμενου ποσού εντος του 2000. Το εν λόγω κατάστημα ολοκληρώθηκε και λειτούργησε την 15/2/2001, οπότε και διατέθηκε το υπόλοιπο ποσό.
2. Εντός του 2000 ήδη η εταιρεία ξεκίνησε προκαταρκτικές ενέργειες για την δημιουργία Super Store στο ιδιόκτητο κτίριο της στην Μεταμόρφωση Αττικής, το οποίο
σύμφωνα με το Ενημερωτικό της Δελτίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 30/6/2002.
3. Στα πλαίσια της εντονότερης διείσδυσης στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο του internet και του e-commerce, η εταιρεία προχώρησε με γρηγορότερους
ρυθμούς στην αναφερόμενη στο Ενημερωτικό της Δελτίο επέκταση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος της www.plaisio.gr και την βελτίωση της
μηχανογραφικής της υποδομής, ενώ παράλληλα προχώρησε στην δημιουργία  και δύο νέων ηλεκτρονικών καταστημάτων, του www.plaisiowap.gr μέσω του
οποίου ο κινούμενος καταναλωτής θα μπορεί να πραγματοποιεί τις παραγγελίες του από το κινητό του τηλέφωνο, και του www.plaisio2b.gr το οποίο
απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις στα πλαίσια του εξειδικευμένου τμήματος πωλήσεων σε επιχειρήσεις που έχει δημιουργήσει η εταιρεία.
Τα επιπλέον κεφάλαια που απαιτήθηκαν καθώς και αυτά που τυχόν θα απαιτηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω δραστηριοτήτων της εταιρείας, θα
καλυφθούν είτε με μέρος από τα κέρδη της,  είτε με κάποιας μορφής εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με
καταβολή μετρητών.
4. Οι εργασίες για την βελτίωση του υφιστάμενου κέντρου διανομής της εταιρείας στον Ασπρόπυργο προχώρησαν με γρηγορότερους ρυθμούς, προκειμένου
η εταιρεία να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την συνεχή και έντονη ανάπτυξη της, έως την έναρξη λειτουργίας του νέου ιδιόκτητου κέντρου 
διανομής που θα κατασκευάσει στην Μαγούλα Αττικής, το οποίο όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό της Δελτίο βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσης της μελέτης.
5. Η μελέτη κατασκευής του νέου ιδιόκτητου κέντρου διανομής που θα κατασκευάσει η εταιρεία στην Μαγούλα Αττικής, έχει προχωρήσει με γρηγορότερους ρυθμούς
από τους προβλεπόμενους στο Ενημερωτικό της Δελτίο, έτσι ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή του, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες που
προκύπτουν από την συνεχή και έντονη ανάπτυξη της εταιρείας.
Τα επιπλέον κεφάλαια που απαιτήθηκαν καθώς και αυτά που θα απαιτηθούν τόσο για την ολοκλήρωση της μελέτης, όσο και για την κατασκευή του νέου κέντρου
διανομής της εταιρείας το κόστος της οποίας δεν συμπεριλαμβάνεται στο Ενημερωτικό της Δελτίο, θα καλυφθούν είτε με μέρος από τα κέρδη της, είτε με κάποιας
μορφής εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.
6. Τα έξοδα της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθαν τελικώς σε μικρότερο ποσό από το προβλεπόμενο λόγω της προσεκτικής 
διαχείρισης της εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τμήμα των επιπλέον ποσών που τυχόν θα απαιτηθούν, για τις λοιπές
επενδύσεις που αναφέρονται στο Ενημερωτικό της Δελτίο.
7. Το αδιάθετο υπόλοιπο της 31/12/2000, ποσού δρχ. 1.233.389.097, προσωρινά : α) είχε τοποθετηθεί κατά 822.012.322 δρχ. σε έντοκο λογαριασμό ενώ 
β) το υπόλοιπο ποσό δρχ. 411.376.775, μαζί με τμήμα του κεφαλαίου κίνησης, χρησιμοποιήθηκε για την ολοσχερή εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, 
ο οποίος την 31/12/2000 ήταν μηδενικός, προκειμένου να μην επιβαρύνεται η εταιρεία με χρηματοοικονομικά έξοδα δανείων.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2001
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το  Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών. Από τον έλεγχο μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το 
εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, εκτός των αποκλίσεων που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2001
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 11241
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