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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), καθώς και τις αποφάσεις 25/17.7.2008 του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), ότι το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με την έκδοση 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 Ευρώ εκάστης 
και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 7.777.781,05. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.06.2013. Τα έξοδα έκδοσης ύψους € 47,22 χιλ. καλύφθηκαν από το ποσό της αύξησης  ως εκ 

τούτου το συνολικό ποσό από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου διατέθηκε ως εξής: 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Τομέας Χρήσης 
Αντληθέντων 
Κεφαλαίων 

Κατηγορία Χρήσης 
Αντληθέντων 
Κεφαλαίων 

Σύνολο 
Αντληθέντων 
Κεφαλαίων 

% Στο 
Σύνολο 

Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης έως 

23/12/2013 

Διατεθέντα 
Κεφάλαια με 
31/12/2013 

Αδιάθετο 
Υπόλοιπο 

31/12/2013

Κάλυψη Ίδιας 
Συμμετοχής στον 
Αναπτυξιακό 3299/2004 

Κάλυψη Ίδιας 
Συμμετοχής στον 
Αναπτυξιακό 
3299/2004 754.000,00 9,69% 754.000,00 754.000,00 0,00 

Κάλυψη 
Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων 

Κάλυψη 
Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων 500.000,00 6,43% 500.000,00 500.000,00 0,00 

Αποπληρωμή 
Προμηθευτών Α' Υλών 

Αποπληρωμή 
Προμηθευτών Α' Υλών 6.476.563,21 83,27% 6.476.563,21 6.476.563,21 0,00 

Έξοδα Έκδοσης Έξοδα Έκδοσης 47.217,84 0,61% 47.217,84 47.217,84 0,00 

Λοιπά Στοιχεία 

α. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α :8η Νοεμβρίου 2013 

β. Ημερομηνία πιστοποιήσεως καταβολής της αυξήσεως :14η Οκτωβρίου 2013 

Σούρπη,  27 Μαρτίου 2014 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ «ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 

 
Προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.»  
 
       Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.», διενεργήσαμε τις 
κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται, από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τον  
«ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ 
Α.Ε.», που διενεργήθηκε στη χρήση 2013.  
  Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του προαναφερόμενου Πίνακα.  
 
    Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις 
Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων ∆ιαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να 
εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.  
 
∆ιαδικασίες:  
 
1. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον επισυναπτόμενο «ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.», με τα αντίστοιχα ποσά που 
έχουν αναγνωριστεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.  
 
2. Εξετάσαμε την πληρότητα του Πίνακα και τη συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό ∆ελτίο, 
που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις λοιπές σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των 
αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.  
 
Ευρήματα:  
α. Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον επισυναπτόμενο «ΠΙΝΑΚΑ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.»  
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.  
β. Το περιεχόμενο του Πίνακα, 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 ∆ελτίο 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 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουν οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων 
αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως 
να είχαν υποπέσει την αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.  
     
   Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ», στα πλαίσια 
της τήρησης των υποχρεώσεων 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 χρήση 1/1/-31/12/2013 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου με ημερομηνία 27 Μαρτίου, 2014.  
 
 
 
 
 
 

   Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος 
       Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821 
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ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Πατησίων 81 & Χέυδεν 10434 Αθήνα 
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