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Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 
250.000.000 για την περίοδο από 17.11.2021 μέχρι και 30.06.2022  

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της υπ’ αριθμόν 
25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της υπ’ αριθμόν 
8/754/14.04.2016 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες 
ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 
5.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία»), την από 5.11.2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας («Κοινό Ομολογιακό Δάνειο») και την υπ’ αριθμόν 3/935/8.11.2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την «Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας 
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία”, αναφορικά με τη δημόσια 
προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού 
ομολογιακού δανείου» («Ενημερωτικό Δελτίο»), αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €250.000.000. Οι δαπάνες 
έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, αρχικώς εκτιμηθείσες σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο (σελ. 18, υπό 
Ενότητα Δ, Δ2) σε ποσό έως περίπου €6 εκ., ανήλθαν τελικά σε €4,4 εκ. και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα 
κεφάλαια. 

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων 
κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 16.11.2021. Σημειώνεται δε ότι οι εκδοθείσες 250.000 
κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της 
Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 08.11.2021, η δε έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών στην 
Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έλαβε χώρα στις 
17.11.2021. 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και τις από 28.06.2022 και 30.06.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα 
αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους €250 εκ. μείον ποσό ύψους €4,4 εκ., το οποίο αφορά σε δαπάνες έκδοσης, 
διατέθηκαν στο σύνολό τους έως τις 30.06.2022 ως εξής: 

Η διάθεση των κεφαλαίων κατά το ως άνω χρονικό διάστημα από 17.11.2021 μέχρι και τις 30.06.2022, ανά κατηγορία 
επένδυσης/χρήσης με α/α 1 έως 4 του ανωτέρω πίνακα αφορά στην ταμειακή εκταμίευση και όχι στη λογιστικοποίηση 
του εξόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

1) Ως προς τη χρήση με α/α 1 του ανωτέρω πίνακα (νέες επενδύσεις σε ακίνητα για επέκταση δραστηριοτήτων), το
αδιάθετο κατά την 31.12.2021 υπόλοιπο αντληθέντων κεφαλαίων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου για την εν λόγω 
χρήση, ποσού €30 εκ. (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 1 & στήλη IV), διατέθηκε και αναλώθηκε στο σύνολό του από
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την Εταιρεία (βλ. ανωτέρω πίνακα σειρά υπ’ α/α 1 & στήλες V, VI, IX, Χ και ΧΙ) για την καταβολή  και εξόφληση ισόποσου 
μέρους του συνολικού τιμήματος, ποσού €29,0 εκ., πλέον φόρων, τελών, αμοιβών και λοιπών εξόδων, ποσού €1,2 εκ., 
δηλαδή συνολικού ποσού €30,2 εκ., απόκτησης από την Εταιρεία (δυνάμει των υπ’ αριθμ. 7285, 7286, 7287, 7288 και 
7289 από 28.02.2022 συμβολαιογραφικών πράξεων αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων της Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Μαρίνας Γεωργίου Καραγεώργη, οι οποίες μετεγράφησαν στο Υποθηκοφυλακείο Θηβών στις 18.03.2022 η πρώτη και 
στις 01.04.2022 και 08.04.2022 οι υπόλοιπες) της κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων (αγροτεμαχίων) και δη (α) 
γηπέδου (αγροτεμαχίου) συνολικής επιφάνειας 126.959,95 τ.μ., μετά των επ’ αυτού κτισμάτων εμπορικών αποθηκών, 
και γηπέδου (αγροτεμαχίου) συνολικής επιφάνειας 141.708,66 τ.μ., (β) αγροτεμαχίου επιφάνειας 2.044,71 τ.μ. (γ) 
αγροτεμαχίου επιφάνειας 5.404,61 τ.μ., (δ) αγροτεμαχίου επιφάνειας 5.090,85 τ.μ., και (ε) αγροτεμαχίου επιφάνειας 
4.394,39 τ.μ., κειμένων στα Οινόφυτα Βοιωτίας (στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ», της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος), όμορων – εγγύτατων με τα βιομηχανοστάσια της Εταιρείας. Η δε 
υπερβάλλουσα (πέραν του ποσού των €30 εκ. της ανωτέρω χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων του Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου) διαφορά του ανωτέρω συνολικού τιμήματος των €30,2 εκ., ύψους €0,2 εκ., καταβλήθηκε από 
την Εταιρεία από ίδια, πλην των αντληθέντων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, κεφάλαιά της. 

2) Ως προς τη χρήση με α/α 2 του ανωτέρω πίνακα, από το ποσό των €60 εκατ., διατέθηκε ποσό €59,8 εκατ. μέχρι
τις 31.12.2021 σε καταβολές προμηθευτών για την προμήθεια α’ υλών των Εταιρείας (βλ. ανωτέρω πίνακα σειρά υπ’
α/α 2 & στήλη ΙΙΙ). Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, ύψους €0,2 εκ.
(βλ. ανωτέρω πίνακα σειρά υπ’ α/α 2 & στήλη IV) πλέον ποσού ύψους €1,6 εκ., που αντιπροσωπεύει υπόλοιπο διαφοράς
προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και αποφασίσθηκε με
την από 28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να διατεθεί για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας
σε κεφάλαιο κίνησης (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 2 & στήλη VΙΙ και σειρά υπ’ α/α 4 & στήλη VII), και συνολικά
ποσό ύψους €1,8 εκ. (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 2 & στήλη VIII) διατέθηκε στο σύνολό του από την Εταιρεία για
κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης έως και 30.06.2022 (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 2 & στήλες IX, Χ και ΧΙ).
Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 28.06.2022 αποφάσισε να διατεθεί
το ανωτέρω ποσό ύψους €1,6 εκ. το αργότερο έως τις 31.12.2022 για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο
κίνησης, για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της Εταιρείας και εκτιμώντας ότι η με τον τρόπο αυτό διάθεση του
κονδυλίου του ανωτέρω ποσού θα ωφελήσει το εταιρικό συμφέρον κατά τον πλέον άμεσο και βέλτιστο τρόπο.

3) Ως προς τη χρήση με α/α 3 του ανωτέρω πίνακα, το ποσό των €154 εκατ. διατέθηκε ολοσχερώς μέχρι τις
31.12.2021 ως ακολούθως:

i) ποσό €43 εκατ. στην «Τράπεζα EUROBANK Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 036/13/28.8.1991,
1712/1/14.12.2010, 37/12/28.8.1991, 570-23.1.1997 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών,
(για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», του Ενημερωτικού Δελτίου),

ii) ποσό €56 εκατ. στην «ALPHA Τράπεζα Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 13183/7.2.1997 και
25573101/28.7.2011 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών (για περισσότερες πληροφορίες 
βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», του Ενημερωτικού Δελτίου) και

iii) ποσό €55 εκατ. στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ.
0400107000/1003/11.3.1988, 9747084420/1.6.2011 και 0400071250/8.11.1977 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών
(αλληλόχρεων) λογαριασμών, (βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», Ενημερωτικού Δελτίου).

4) Ως προς τις αδιάθετες δαπάνες έκδοσης με α/α 4 του ανωτέρω πίνακα (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 4 &
στήλη IV), ποσού ύψους €2,8 εκ. η διάθεσή τους έγινε ολοσχερώς ως εξής:

i) Κατά το ποσό ύψους €1,2 εκ. για πραγματοποιηθείσες δαπάνες έκδοσης περιόδου από 01.01.2022 έως και
28.06.2022 (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 4 & στήλες V και ΙΧ), και

ii) κατά το ποσό ύψους €1,6 εκ. για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, κατόπιν της από 28.06.2022
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 4 & στήλη VI, σειρά υπ’
α/α 2 & στήλη VIΙ και σειρά υπ’ α/α 4 & στήλη VIΙ). Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό ύψους €1,8
εκ. (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 2 & στήλες VI, IX, Χ και ΧΙ). Όπως αναφέρεται ανωτέρω στη σημείωση με 
α/α 2), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 28.06.2022 αποφάσισε να διατεθεί το
ανωτέρω ποσό ύψους €1,6 εκ. το αργότερο έως τις 31.12.2022 για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο
κίνησης, για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της Εταιρείας και εκτιμώντας ότι η με τον τρόπο αυτό διάθεση
του κονδυλίου του ανωτέρω ποσού θα ωφελήσει το εταιρικό συμφέρον κατά τον πλέον άμεσο και βέλτιστο τρόπο.

https://www.elvalhalcor.com/userfiles/225d38ab-9b23-4522-9e62-a6a900aac8b2/PROSPECTUS-FOR-THE-PUBLIC-OFFERING-OF-BONDS-2021.pdf
https://www.elvalhalcor.com/userfiles/225d38ab-9b23-4522-9e62-a6a900aac8b2/PROSPECTUS-FOR-THE-PUBLIC-OFFERING-OF-BONDS-2021.pdf
https://www.elvalhalcor.com/userfiles/225d38ab-9b23-4522-9e62-a6a900aac8b2/PROSPECTUS-FOR-THE-PUBLIC-OFFERING-OF-BONDS-2021.pdf
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Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων την 30.06.2022 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
διατυπώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι 
οριστική. 

Αθήνα, 30.06.2022 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής 
Κλάδου Χαλκού και Μέλος 

Δ.Σ. 

Ο Γενικός Διευθυντής 
Κλάδου Αλουμινίου και 

Μέλος Δ.Σ. 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 
Ομίλου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΩΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ 

ΑΔΤ. AK 695653 ΑΔΤ. ΑΗ 131173 ΑΔΤ. ΑΒ 535203 ΑΔΤ. ΑΝ 659640 

ΑΡ. ΑΔ. Α’ ΤΑΞΗΣ 20872 

Σημείωση: Η Εταιρεία γνωστοποίησε στις 05.07.2022 την ολοκλήρωση της διάθεσης του συνόλου των αντληθέντων 
κεφαλαίων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου Ευρώ 250 εκατ. με ανακοίνωση μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εταιρικής ιστοσελίδας.» 



ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  Τ: +30 210 6874400, www.pwc.gr  

Αθήνα: Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι | Τ: +30 210 6874400 
Θεσσαλονίκη: Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 16, 55535 Πυλαία | Τ: +30 2310 488880 
Πάτρα: Όθωνος Αμαλίας 11 & Καρόλου 2Α (πρώην 28ης Οκτωβρίου) 262 23  

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της «Έκθεση 
Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 
Ευρώ 250.000.000 για την περίοδο από 17.11.2021 έως 30.06.2022» 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Σύμφωνα με την εντολή ανάθεσης που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες 
στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το 
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την «Έκθεση Διάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 
250.000.000 για την περίοδο από 17.11.2021 έως 30.06.2022», από την έκδοση Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου, που διενεργήθηκε το 2021.  

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. 
Αναλάβαμε αυτήν την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (Δ.Π.Σ.Υ.) 
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 ευρήματα μας.   

Διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες: 

1. Εξετάσαμε εάν το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπονται από τις
Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/754/14.4.2016 και 25/17.07.2008 του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Εξετάσαμε την συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό
Δελτίο που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 8 Νοεμβρίου 2021.

3. Εξετάσαμε εάν τα ποσά που αναφέρονται στην Έκθεση ως «Συνολικά διατεθέντα κεφάλαια
από 17.11.2021έως και 30.06.2022»  συμφωνούν, ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης, με τα
ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας.

4. Εξετάσαμε εάν το αντληθέν ποσό από το Ομολογιακό Δάνειο κατά τη διάρκεια της περιόδου
17.11.2021-30.06.2022 έχει διατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις του, με βάση τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της 8 Νοεμβρίου 2021 και την
από 28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξετάζοντας τα
δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.
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Τα ευρήματα μας έχουν ως εξής: 

1. Το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπονται από τις Αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/754/14.4.2016 και 25/17.07.2008 του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Το περιεχόμενο της Έκθεσης συμφωνεί με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που
εκδόθηκε από την Εταιρεία την 8 Νοεμβρίου 2021.

3. Το ποσά που αναφέρονται στην Έκθεση ως «Συνολικά διατεθέντα κεφάλαια από
17.11.2021έως και 30.06.2022» συμφωνούν, ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης, με τα ποσά
που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας.

4. Επιβεβαιώσαμε ότι το αντληθέν ποσό από το Ομολογιακό Δάνειο κατά τη διάρκεια της
περιόδου 17.11.2021-30.06.2022 έχει διατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις του,
με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της 8 Νοεμβρίου
2021 και την από 28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχοντας
εξετάσει τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου 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, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, 
ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη της και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο 
πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η 
Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα 
στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στην ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που συνέταξε η Εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2022, για την οποία εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 13 
Σεπτεμβρίου 2022. 

 Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022 
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