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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
Ευρώ 11,879,677.18, 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 31/12/2001 ως ακολούθως :

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

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΕΩΣ ΕΩΣ 31/12/2001
2000 Α' Εξάμηνο 2001 Β' Εξάμηνο 2001 Α' Εξάμηνο 2002 30/9/2001 01/10/2001 ΕΩΣ 31/12/2001  31/12/2001

1 .

Τέσσερα νέα κομβικά καταστήματα 
προϋπολογισμού 250 εκατ. το 
καθένα.  Ένα από αυτά θα 
λειτουργήσει εντός του 2000 και τα 
υπόλοιπα τρια εντός του 2001 733.675,72 733.675,72 1.467.351,43 0,00 2.934.702,86 2.186.607,50 205.592,06 2.392.199,56 542.503,30 -542.503,30

2 .

Δημιουγία Super Store στο 
ιδιόκτητο κτίριο της εταιρείας στη 
Μεταμόρφωση 0,00 0,00 0,00 1.173.881,14 1.173.881,14 48.423,73 6.509,65 54.933,38 1.118.947,76 0,00

3 .
Αποπληρωμή τραπεζικού 
δανεισμού (Σύνολο) 4.865.737,34 0,00 0,00 0,00 4.865.737,34 4.865.737,34 0,00 4.865.737,34 0,00 0,00

3.α.
Αποπληρωμή προηγούμενου 
επενδυτικού προγράμματος 1.837.123,99 0,00 0,00 0,00 1.837.123,99 1.837.123,99 0,00 1.837.123,99 0,00 0,00

3.β.
Δύο κομβικά καταστήματα στο 
Ηράκλειο & στο Σύνταγμα 1.452.677,92 0,00 0,00 0,00 1.452.677,92 1.452.677,92 0,00 1.452.677,92 0,00 0,00

3.γ.
Συμμετοχή στο Μ.Κ της Πλαίσιο 
Ακινήτων 586.940,57 0,00 0,00 0,00 586.940,57 586.940,57 0,00 586.940,57 0,00 0,00

3.δ.
Βελτίωση κέντρου Διανομής στον 
Ασπρόπυργο 322.817,31 0,00 0,00 0,00 322.817,31 322.817,31 0,00 322.817,31 0,00 0,00

3.ε.
Αγορά οικοπέδου στη Μαγούλα 
Αττικής 337.490,83 0,00 0,00 0,00 337.490,83 337.490,83 0,00 337.490,83 0,00 0,00

3.στ.

Βελτίωση της μηχανογραφικής 
υποδομής και επέκταση του 
ηλεκτρονικού καταστήματος της 
εταιρείας 308.143,80 0,00 0,00 0,00 308.143,80 308.143,80 0,00 308.143,80 0,00 0,00

3.η.
Έναρξη μελέτης κατασκευής νέου 
κέντρου διανομής 20.542,92 0,00 0,00 0,00 20.542,92 20.542,92 0,00 20.542,92 0,00 0,00

4 .

Επέκταση ηλεκτρονικού 
καταστήματος & βελτίωση 
μηχανογραφικής υποδομής 132.061,63 146.735,14 146.735,14 0,00 425.531,91 1.311.729,01 163.918,94 1.475.647,95 -1.050.116,04 1.050.116,04

5 .
Βελτίωση υφιστάμενου κέντρου 
διανομής στον Ασπρόπυργο 117.388,11 0,00 0,00 0,00 117.388,11 236.059,23 3.860,60 239.919,83 -122.531,72 122.531,72

6 .
Μελέτη κατασκευής νέου κέντρου 
διανομής 38.151,14 44.020,54 44.020,54 0,00 126.192,22 125.909,80 0,00 125.909,80 282,43 -282,43

7 . Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 1.942.773,29 0,00 0,00 0,00 1.942.773,29 1.942.773,29 0,00 1.942.773,29 0,00 0,00

8 .
Έξοδα παρούσας αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου 293.470,29 0,00 0,00 0,00 293.470,29 160.249,80 0,00 160.249,80 133.220,49 -133.220,49
Σύνολο 8.123.257,52 924.431,40 1.658.107,12 1.173.881,14 11.879.677,18 10.877.489,70 379.881,25 11.257.370,95 622.306,23 496.641,54

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ήδη έχει υλοποιηθεί το 94,77% του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, δεδομένου ότι η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε έχει πραγματοποιήσει έως την 31/12/2001 επενδύσεις 
συνολικού ύψους 11,257,370.95 Ευρώ επί συνόλου αντληθέντων κεφαλαίων 11,879,677.18 Ευρώ. Η πορεία του Επενδυτικού Προγράμματος της εταιρείας έως την 31/12/01 αναλύεται ως εξής :
1. Δημιουργήθηκαν τέσσερα νέα κομβικά καταστήματα εντός των ετών 2000 και 2001 συνολικού ύψους επένδυσης 2,392,199.56 Ευρώ έναντι 2,934,702.86 Ευρώ όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό Δελτίο. Το τέταρτο κατάστημα επί της οδού 
Α. Παπανδρέου στη Γλυφάδα συνολικής επιφάνειας 197,95 τα.μ άρχισε να λειτουργεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του έτους 2002.Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2002. 
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 2002, 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.  
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 31/12/2001, ποσού Ευρώ 622,306.23 : έχει τοποθετηθεί προσωρινά σε έντοκους τραπεζικούς  λογαριασμούς.

Αθήνα, 15/02/2002
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 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, 15/02/2002
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΒΚR
ΠΡΟΤΥΠΟΣ   ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ    Α. Ε.                                    

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
                     Ανεξάρτητο Μέλος της BKR INTERNATIONAL

ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 11241


	Αντληθεντα

