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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. Η περίοδος άσκησης του
δικαιώματος στην αύξηση διήρκησε απο 12/10/2000 εως 12/11/2000. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απο 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 30/06/2001 ως ακολούθως :
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
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Τέσσερα νέα κομβικά
καταστήματα προϋπολογισμού
250 εκατ. το καθένα. Ένα από
αυτά θα λειτουργήσει εντός του
2000 και τα υπόλοιπα τρια εντός
του 2001
Δημιουγία Super Store στο
ιδιόκτητο κτίριο της εταιρείας στη
Μεταμόρφωση
Αποπληρωμή τραπεζικού
δανεισμού (Σύνολο)
Αποπληρωμή προηγούμενου
επενδυτικού προγράμματος
Δύο κομβικά καταστήματα στο
Ηράκλειο & στο Σύνταγμα
Συμμετοχή στο Μ.Κ της Πλαίσιο
Ακινήτων
Βελτίωση κέντρου Διανομής στον
Ασπρόπυργο
Αγορά οικοπέδου στη Μαγούλα
Αττικής
Βελτίωση της μηχανογραφικής
υποδομής και επέκταση του
ηλεκτρονικού καταστήματος της
εταιρείας
Έναρξη μελέτης κατασκευής νέου
κέντρου διανομής
Επέκταση ηλεκτρονικού
καταστήματος & βελτίωση
μηχανογραφικής υποδομής
Βελτίωση υφιστάμενου κέντρου
διανομής στον Ασπρόπυργο
Μελέτη κατασκευής νέου κέντρου
διανομής
Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης
Έξοδα παρούσας αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο
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ΣΥΝΟΛΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΩΣ
31/3/2001

ΣΥΝΟΛΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ
01/04/2001 ΕΩΣ 30/6/2001
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ Ε.Δ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ήδη έχει υλοποιηθεί το 82,88% του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, δεδομένου ότι η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε έχει πραγματοποιήσει έως την 30/06/2001 επενδύσεις
συνολικού ύψους 3.355.075.348 δρχ. επί συνόλου αντληθέντων κεφαλαίων 4.048.000.000 δρχ. Η πορεία του Επενδυτικού Προγράμματος της εταιρείας έως την 30/06/01 αναλύεται ως εξής :
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. Το εν λόγω κατάστημα ολοκληρώθηκε και λειτούργησε την 15/02/2001. Επίσης η εταιρεία προχώρησε ήδη στην εκμίσθωση χώρου επί της οδού Δαβάκη 31 Καλλιθέα,
συνολικής επιφάνειας 567 τ.μ. στο οποίο ξεκίνησε τη δημιουργία του δευτέρου εκ των τεσσάρων νέων κομβικών καταστημάτων όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Το εν λόγω κατάστημα ολοκληρώθηκε και λειτούργησε την 07/06/2001.
Με την δημιουργία των δύο παραπάνω καταστημάτων έχει ήδη υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί η δέσμευση της εταιρείας για την λειτουργία των δύο εκ των τεσσάρων νέων καταστημάτων έως το τέλος του Α' Εξαμήνου του 2001.
2. Εντός του 2000 ήδη η εταιρεία ξεκίνησε προκαταρκτικές ενέργειες για την δημιουργία Super Store στο ιδιόκτητο κτίριό της στην Μεταμόρφωση Αττικής, το οποίο σύμφωνα με το Ενημερωτικό της Δελτίο αναμένεται να ολοκληρωθεί
έως την 30/06/2002. Οι εργασίες συνεχίζονται προς την ίδια κατεύθυνση και εντός του 2001, με την επέκταση του αποθηκευτικού της χώρου στο Μενίδι Αττικής και την μετεγκατάσταση σε αυτόν του Κέντρου Διανομής της Μεταμόρφωσης,
απελευθερώνοντας με τον τρόπο αυτό τον χώρο για την ουσιαστική έναρξη των εργασιών κατασκευής του Super Store.
4. Στα πλαίσια της εντονότερης διείσδυσης στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο του internet και του e-commerce, η εταιρεία προχώρησε οριστικά σε υψηλότερες επενδύσεις στην αναφερόμενη στο Ενημερωτικό της Δελτίο επέκταση του ηλεκτρονικού
καταστήματος της www.plaisio.gr και την βελτίωση της μηχανογραφικής της υποδομής, ενώ παράλληλα συνέχισε την περαιτέρω επέκταση των νέων ηλεκτρονικών καταστημάτων www.plaisiowap.gr και www.plaisio2b.gr.
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.
5. Οι εργασίες για την βελτίωση του υφιστάμενου κέντρου διανομής της εταιρείας στον Ασπρόπυργο απαίτησαν οριστικά υψηλότερες επενδύσεις, προκειμένου η εταιρεία να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την συνεχή και έντονη ανάπτυξή
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.
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.
6. 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 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 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.
8. 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 θα απαιτηθούν, για τις λοιπές επενδύσεις που αναφέρονται στο Ενημερωτικό της Δελτίο.
9. Το αδιάθετο υπόλοιπο της 30/06/2001, ποσού δρχ. 692.924.652 : α) έχει τοποθετηθεί προσωρινά κατά 567.921.718 δρχ. σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς ενώ β) το υπόλοιπο ποσό δρχ. 125.002.934
έχει χρησιμοποιηθεί προσωρινά για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, προκειμένου να επιβαρύνεται η εταιρεία με τα λιγότερα δυνατά χρηματοοικονομικά έξοδα δανείων.
Αθήνα, 25/10/2001
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Οικονομικός Δ/ντης και Μέλος Δ.Σ.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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 έλεγχό 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, 25/10/2001
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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