
 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/04/2001 ΕΩΣ 30/06/2001 (ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58 ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.Α.) 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17520 / 06 / Β / 88 / 18 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ∆ΡΑΧΜΕΣ) 
 

Από την δηµόσια εγγραφή που πραγµατοποιήθηκε από την 23/5/2000 έως 23/6/2000 (απόφαση ∆.Σ. Χ.Α.Α. 20/4/2000) αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους, 10.051 εκατ. δρχ. (10.091 εκατ. δρχ. µείον έξοδα 40 εκατ. δρχ.). Ο αριθµός των νέων 
µετοχών που εκδόθηκαν µε καταβολή µετρητών είναι 3.669.375 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές επί συνόλου 22.016.250 µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη. Η καταβολή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε µε το πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 320/06-07-2000 (ΦΕΚ 7515/09/08/2000). Η διαπραγµάτευση των µετοχών στο Χρηµατιστήριο ξεκίνησε στις 21-07-2000. Ο προϋπολογισµός του προορισµού των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης 
σύµφωνα µε τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα σελ.18 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις έχουν σε εκατ. δρχ. ως εξής: 
 

 ΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ (Ε.∆.) ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

∆ιατεθέντα        κεφάλαια έως         30/06/2001 

 
 
 

1999 
 

 
 
 

2000 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ιατεθέντα    
κεφάλαια 
έως         

31/03/200
1 

 
∆ιατεθέντα      
κεφάλαια από 

1/04/2001 
έως         

30/06/2001 
 

 
∆ιατεθέντα        
κεφάλαια έως        
30/06/2001 

Yπόλοιπα προς 
∆ιάθεση 

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΛΟΥΚΟΜ ΑΕ      0 600 600 600  0   600 0

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΕ        210 0 210 210 0 210 0

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  ΑΛΟΥΝΕΦ ΑΕ        335 0 335 335 0 335 0

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  ΜΙΛΕΞ ΑΕ        200 0 200 170 0 170 30

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ALUMIL BULGARIA 0 100 100 104 0 104 -4 

Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού  1.100 0 1.100 1.104 0 1.104 -4 

Κάλυψη ίδιας συµµετοχής σε επιχ. σχέδιο ΑΛΟΥΜΥΛ  461 0 461 461 0 461 0 

Εξαγορά ή ίδρυση εταιρίας  στην Αίγυπτο  0 2.200 2.200 825 0 825 1.375 

Αγορά  µητρών & συµπληρωµατικού  εξοπλισµού         0 384 384 384 0 384 0

Αποπληρωµή  βραχυπρόθεσµου δανεισµού         0 4.460 4.460 4.460 0 4.460 0

ΣΥΝΟΛΑ 2.306       7.744 10.051 8.654 0 8.654 1.397 (Α) 
 

∆ιατεθέντα  κεφάλαια  έως 30/06/2001 σύµφωνα µε την Τακτική Γ.Σ. της 25.5.01 

∆ιατεθέντα    
κεφάλαια 
έως         

31/03/200
1 

 
∆ιατεθέντα      
κεφάλαια από 

1/04/2001 
έως         

30/06/2001 
 

 
∆ιατεθέντα        
κεφάλαια έως        
30/06/2001 

∆ιατεθέντα      
κεφάλαια 
Σύµφωνα µε 
Τακτική Γ.Σ. 

25.5.01  

Αγορά γηπέδου-οικοπέδου στη ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ 0    192 192 192

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ALUMIL DEUTSCHLAND GmbH 0    68 68 68

ΣΥΝΟΛΑ  

 

0    260 260 260 (Β)  

      

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΣΤΙΣ 30.6.01 (Α-Β)  1.137 
 
 
Το αδιάθετο υπόλοιπο των  1.137 εκατ. δρχ. ήταν τοποθετηµένο κατά την 30/06/2001 κατά πόσο 699 εκατ. δρχ. περίπου σε προθεσµιακές καταθέσεις και καταθέσεις όψεως, ενώ το υπόλοιπο  ύψους δρχ. 438 εκατ. είχε χρησιµοποιηθεί προσωρινά σαν 
κεφάλαιο κίνησης. Οι αποκλίσεις των διατεθέντων κεφαλαίων σε σχέση µε το Ε. ∆. αναλύονται ως ακολούθως : 

1) Η συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΜΙΛΕΞ  Α.Ε., δεν χρειάστηκε να καλυφθεί κατά δρχ. 30 εκατ. Η ΜΙΛΕΞ Α.Ε. έχει ολοκληρώσει την υπαχθείσα στον Ν.2601/1998 επένδυση της χωρίς να απαιτηθεί αυτό το ποσό. 
2) Για την επένδυση “Εξαγορά ή ίδρυση εταιρίας στην “ΑΙΓΥΠΤΟ”, η Εταιρία προχώρησε στην ίδρυση δύο θυγατρικών εταιριών στην Αίγυπτο µε αντικείµενο την παραγωγή και εµπορία προφίλ αλουµινίου καθώς και εξαρτηµάτων αλουµινίου.  

Το ποσοστό συµµετοχής της ανέρχεται σε 99% και το καταβληµένο µετοχικό τους κεφάλαιο σε 825 εκατ. δρχ. Οι εν λόγω εταιρίες δεν έχουν ακόµα οικονοµική δραστηριότητα και η λειτουργία τους θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης των αποθηκών και του βαφείου. Η Εταιρία προχωρεί  στην ολοκλήρωση της α΄ φάσης της επένδυσης που αφορά την ανέγερση αποθηκευτικών χώρων και εγκατάσταση ηλεκτροστατικής βαφής, προϋπολογισµού δρχ. 1,2 δισ. 
περίπου και η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το α’ εξάµηνο του 2002. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της α’ φάσης οφείλεται σε αντικειµενικές δυσκολίες (γραφειοκρατία στην διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής άδειας)  που 
οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή των εργασιών ανέγερσης και κατ’ επέκταση της εγκατάστασης της µονάδας βαφής. Για το υπόλοιπο ποσό η Εταιρία είτε θα προχωρήσει στη β’φάση της επένδυσης που αφορά την εγκατάσταση 
παραγωγικής µονάδας ανάλογα µε τις συνθήκες της εκεί αγοράς, είτε θα προχωρήσει στην εναλλακτική χρήση των κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σύµφωνα και µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 25/5/2001. 

3) Λόγω των συνθηκών της Αιγυπτιακής αγοράς και του αργού ρυθµού προόδου των επενδύσεων εκεί, και κάνοντας χρήση της από 25.5.2001 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, σύµφωνα µε την οποία 
εξουσιοδοτείται το ∆.Σ. να προβεί κατά το δοκιµότερο της κρίσεως του, σε επενδυτική ανακατανοµή του αδιάθετου ποσού των 1.397 εκατ. δρχ. της 31/03/2001, για παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,  η εταιρία 
αποφάσισε να προχωρήσει στην διάθεση κεφαλαίων ύψους 260 εκατ. δρχ. για τις παρακάτω παραγωγικές επενδύσεις (απόφαση ∆.Σ. -Πρακτικό 383/28-5-2001):  

 
α) Για αγορά οικοπέδου στη ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ για ανέγερση νέων αποθηκευτικών χώρων από την ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ (192 εκατ. δρχ.). Το συνολικό επενδυτικό πρόγραµµα για την ανέγερση νέων αποθηκών εξοπλισµένων µε ροµποτικά συστήµατα 
για την καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων ανέρχεται σε 2,4 δις δρχ. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισµό µέσα στο α’ τρίµηνο του 2002. 



β) Για συµµετοχή σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ALUMIL DEUTSCHLAND GmbH για την ανέγερση αποθηκών και εκθεσιακού χώρου σε ιδιόκτητο οικόπεδο (68 εκατ. δρχ.). Η ανέγερση των 
αποθηκών στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση της Γερµανικής αγοράς και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30.6.2002. Η θυγατρική ALUMIL DEUTSCHLAND GmbH θα ξεκινήσει την δραστηριότητα της µετά την αποπεράτωση του 
έργου των  αποθηκών. 
  

4)     Η προσωρινή χρήση του ποσού των  438 εκατ. δρχ. για κεφάλαια κίνησης οφείλεται στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των έργων στην Αίγυπτο. 
 
 
 

Κιλκίς, 25 Oκτωβρίου 2001 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ∆/ΝΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                           Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
                                                                               ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
                                                                     ΜΥΛΩΝΑΣ  ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΜΥΛΩΝΑ ΑΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                              ΚΟΛΛΥΒΑΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                   ΠΛΑΚΙ∆ΗΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

             Α.∆.Τ.  Ξ548261                                                               Α.∆.Τ. Ν402583                                                  Α.∆.Τ. Τ200096                                                               Α.∆.Τ. ∆424341  
 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Ελέγξαµε το περιεχόµενο του πίνακα περί χρησιµοποιήσεως των αντληθέντων κεφαλαίων της  ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 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 Εταιρία καθώς και από το εγκεκριµένο από το Χ.Α.Α. Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω 
σηµειώσεις της Εταιρίας για την επενδυτική ανακατανοµή των µη διατεθέντων αντληθέντων κεφαλαίων. 

Κιλκίς, 25 Oκτωβρίου 2001 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Χριστόδουλος Σεφέρης 
ΑΜ / Σ.Ο.Ε.Λ. 234 31 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 



 
 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/04/2001 ΕΩΣ 30/06/2001 (ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58 ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.Α.) 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17520 / 06 / Β / 88 / 18 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. EURO) 

 
 

Από την δηµόσια εγγραφή που πραγµατοποιήθηκε από την 23/5/2000 έως 23/6/2000 (απόφαση ∆.Σ. Χ.Α.Α. 20/4/2000) αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους, 29.497 χιλ. EURO (29.614 χιλ. EURO µείον έξοδα 117xιλ. EURO ) Ο αριθµός των νέων 
µετοχών που εκδόθηκαν µε καταβολή µετρητών είναι 3.669.375 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές επί συνόλου 22.016.250 µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,29 EURO εκάστη. Η καταβολή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε µε το πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 320/06-07-2000 (ΦΕΚ 7515/09/08/2000). Η διαπραγµάτευση των µετοχών στο Χρηµατιστήριο ξεκίνησε στις 21-07-2000. Ο προϋπολογισµός του προορισµού των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης 
σύµφωνα µε τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα σελ.18 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις έχουν σε χιλ. EURO ως εξής: 

 ΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ (Ε.∆.) ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων 

 
 
 

1999 
 

 
 
 

2000 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ιατεθέντα    
    κεφάλαια 

έως         
31/03/200

1 

 
∆ιατεθέντα      
κεφάλαια από 

1/04/2001 
έως         

30/06/2001 
 

∆ιατεθέντα  
κεφάλαια έως 
30/06/2001 

 
Υπόλοιπα προς 

διάθεση 
 

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΛΟΥΚΟΜ ΑΕ      0 1.761 1.761 1.761  0   1.761 0

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΕ        616 0 616 616 0 616 0

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΛΟΥΝΕΦ ΑΕ        983 0 983 983 0 983 0

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΜΙΛΕΞ ΑΕ        587 0 587 499 0 499 88

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ALUMIL BULGARIA 
SRL 

0       293 293 305 0 305 -12

Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού         3.228 0 3.228 3.240 0 3.240 -12

Κάλυψη ίδιας συµµετοχής σε επιχ. σχέδιο ΑΛΟΥΜΥΛ         1.353 0 1.353 1.353 0 1.353 0

Εξαγορά ή ίδρυση εταιρίας  στην Αίγυπτο         0 6.456 6.456 2.421 0 2.421 4.035

Αγορά  µητρών & συµπληρωµατικού  εξοπλιςµού         0 1.127 1.127 1.127 0 1.127 0

Αποπληρωµή  βραχυπρόθεσµου δανεισµού         0 13.089 13.089 13.089 0 13.089 0

ΣΥΝΟΛΑ 6.767        22.726 29.497 25.397 0 25.397 4.100 (A)
  
 
 
 
 

∆ιατεθέντα  κεφάλαια  έως 30/06/2001 σύµφωνα µε την Τακτική Γ.Σ. της 25.5.01 

∆ιατεθέντα    
κεφάλαια 
έως         

31/03/200
1 

 
∆ιατεθέντα      
κεφάλαια από 

1/04/2001 
έως         

30/06/2001 
 

 
∆ιατεθέντα        
κεφάλαια έως        
30/06/2001 

∆ιατεθέντα      
κεφάλαια 
Σύµφωνα µε 
Τακτική Γ.Σ. 

25.5.01  

Αγορά γηπέδου-οικοπέδου στη ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ 0    563 563 563

Συµµετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ALUMIL DEUTSCHLAND GmbH 0    200 200 200

ΣΥΝΟΛΑ  

 

0    763 763 763 (Β)  

      

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΣΤΙΣ 30.6.01 (Α-Β)  3.337 
 
 
Το αδιάθετο υπόλοιπο των  3.337 χιλ. EURO ήταν τοποθετηµένο κατά την 30/06/2001 κατά πόσο 2.052 χιλ. EURO περίπου σε προθεσµιακές καταθέσεις και καταθέσεις όψεως, ενώ το υπόλοιπο  ύψους 1.285 χιλ. EURO είχε χρησιµοποιηθεί προσωρινά 
σαν κεφάλαιο κίνησης. Οι αποκλίσεις των διατεθέντων κεφαλαίων σε σχέση µε το Ε. ∆. αναλύονται ως ακολούθως :  

1) Η συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΜΙΛΕΞ  Α.Ε., δεν χρειάστηκε να καλυφθεί κατά 88 χιλ. EURO. Η ΜΙΛΕΞ Α.Ε. έχει ολοκληρώσει την υπαχθείσα στον Ν.2601/1998 επένδυση της χωρίς να απαιτηθεί αυτό το ποσό. 
2) Για την επένδυση “Εξαγορά ή ίδρυση εταιρίας στην  ΑΙΓΥΠΤΟ”, η Εταιρία προχώρησε στην ίδρυση δύο θυγατρικών εταιριών στην Αίγυπτο µε αντικείµενο την παραγωγή και εµπορία προφίλ αλουµινίου καθώς και εξαρτηµάτων αλουµινίου.  Το 

ποσοστό συµµετοχής της ανέρχεται σε 99% και το καταβληµένο µετοχικό τους κεφάλαιο σε 2.421χιλ. EURO. Οι εν λόγω εταιρίες δεν έχουν ακόµα οικονοµική δραστηριότητα και η λειτουργία τους θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης των αποθηκών και του βαφείου. Η Εταιρία προχωρεί  στην ολοκλήρωση της α΄ φάσης της επένδυσης που αφορά την ανέγερση αποθηκευτικών χώρων και εγκατάσταση ηλεκτροστατικής βαφής, προϋπολογισµού δρχ. 3.522 χιλ. 
EURO περίπου και η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το α’ εξάµηνο του 2002. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της α’ φάσης οφείλεται σε αντικειµενικές δυσκολίες (γραφειοκρατία στην διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής άδειας)  που 
οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή των εργασιών ανέγερσης και κατ’ επέκταση της εγκατάστασης της µονάδας βαφής. Για το υπόλοιπο ποσό η Εταιρία είτε θα προχωρήσει στη β’φάση της επένδυσης που αφορά την εγκατάσταση 
παραγωγικής µονάδας ανάλογα µε τις συνθήκες της εκεί αγοράς, είτε θα προχωρήσει στην εναλλακτική χρήση των κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σύµφωνα και µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 25/5/2001. 

3) Λόγω των συνθηκών της Αιγυπτιακής αγοράς και του αργού ρυθµού προόδου των επενδύσεων εκεί, και κάνοντας χρήση της από 25.5.2001 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, σύµφωνα µε την οποία 
εξουσιοδοτείται το ∆.Σ. να προβεί κατά το δοκιµότερο της κρίσεως του, σε επενδυτική ανακατανοµή του αδιάθετου ποσού των 4.100χιλ. EURO της 31/03/2001, για παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η εταιρία αποφάσισε 
να προχωρήσει στην διάθεση κεφαλαίων ύψους 763 χιλ. EURO για τις παρακάτω παραγωγικές επενδύσεις (απόφαση ∆.Σ. -Πρακτικό 383/28-5-2001):  



 
α) Για αγορά οικοπέδου στη ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ για ανέγερση νέων αποθηκευτικών χώρων από την ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ (563 χιλ. EURO). Το συνολικό επενδυτικό πρόγραµµα για την ανέγερση νέων αποθηκών εξοπλισµένων µε ροµποτικά συστήµατα 
για την καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων ανέρχεται σε 7.043 χιλ. EURO. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισµό µέσα στο α’ τρίµηνο του 2002. 
β) Για συµµετοχή σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ALUMIL DEUTSCHLAND GmbH για την ανέγερση αποθηκών και εκθεσιακού χώρου σε ιδιόκτητο οικόπεδο (200 χιλ. EURO.). Η ανέγερση των 
αποθηκών στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση της Γερµανικής αγοράς και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30.6.2002. Η θυγατρική ALUMIL DEUTSCHLAND GmbH θα ξεκινήσει την δραστηριότητα της µετά την αποπεράτωση του 
έργου των  αποθηκών. 
  

4)     Η προσωρινή χρήση του ποσού των  1.285 χιλ. EURO για κεφάλαια κίνησης οφείλεται στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των έργων στην Αίγυπτο. 
 
 
 

Κιλκίς, 25 Oκτωβρίου 2001 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ∆/ΝΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                           Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
                                                                               ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
                                                                     ΜΥΛΩΝΑΣ  ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΜΥΛΩΝΑ ΑΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                              ΚΟΛΛΥΒΑΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                   ΠΛΑΚΙ∆ΗΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

             Α.∆.Τ.  Ξ548261                                                               Α.∆.Τ. Ν402583                                                  Α.∆.Τ. Τ200096                                                               Α.∆.Τ. ∆424341  
 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Ελέγξαµε το περιεχόµενο του πίνακα περί χρησιµοποιήσεως των αντληθέντων κεφαλαίων της  ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 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 Εταιρία καθώς και από το εγκεκριµένο από το Χ.Α.Α. Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω 
σηµειώσεις της Εταιρίας για την επενδυτική ανακατανοµή των µη διατεθέντων αντληθέντων κεφαλαίων. 

Κιλκίς, 25 Oκτωβρίου 2001 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Χριστόδουλος Σεφέρης 
ΑΜ / Σ.Ο.Ε.Λ. 234 31 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ 

 


