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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  21.07.2009 έως 31.12.2009 
 

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών 25/17.07.2009, ότι από 
την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την 05.05.2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 
05.06.2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια € 
24.622.379,46 (€ 24.954.466,60 μείον έξοδα έκδοσης € 332.087,14).   

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  εκδόθηκαν 17.824.619 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας € 1,31 και τιμή διάθεσης € 1,40 η κάθε μία, με αναλογία 9 νέες μετοχές ανά 20 παλαιές. Η πιστοποίηση της 
καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 21η Ιουλίου 2009. Την 31η Ιουλίου 2009  οι νέες 
μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση  μετά την από  28.07.2009 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Χ.Α.   

Η Εταιρεία την περίοδο  21.07.2009 έως 31.12.2009 σε σχέση με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 24.622.379,46 
ευρώ διέθεσε 14.620.000,00 ευρώ.  

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων έχει  ως ακολούθως :  

 

Επεξηγήσεις : 

Σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο υπήρξε μεταβολή του ποσού και του  χρόνου διάθεσης, την οποία 
γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και στις αρμόδιες αρχές το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 14.12.2009 
ανακοίνωσή του.  

Συγκεκριμένα οι διαφοροποιήσεις κατάστησαν αναγκαίες λόγω του ότι  :  

 Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες έκδοσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Ενημερωτικό Δελτίο ανέρχονταν 
σε ποσό € 454.466,60, ενώ οι τελικές δαπάνες ανήλθαν σε ποσό € 332.087,14, η διαφορά αυτών ποσού € 122.379,46 κατόπιν 
της από 31.08.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, διατέθηκαν στην «Αποπληρωμή δανείου» της Εταιρείας. 



 
 
 Κατόπιν της από 10.12.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό € 4,00 εκ. που αφορούσε δαπάνες για την 
κατασκευή του «Επιχειρηματικού Πάρκου» σε τμήμα του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», 
στην περιοχή Γυαλού στα Σπάτα –Αττικής, θα διατεθεί το Α’ Εξάμηνο του 2010, όπου αναμένεται να ξεκινήσει και η 
κατασκευή του έργου. 
 

Σημειώσεις : 

 

 Η Εταιρεία προχώρησε στην άμεση αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων  συνολικού ποσού 14,62 εκ. €, εκ των οποίων  
ποσό 4,62 εκ. € για την  αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της και ποσό  10 εκ. €  για την αποπληρωμή 
δανείων της συνδεδεμένης εταιρείας «CLH ESTATE SRL”, στη Ρουμανία.  
 Το υπόλοιπο ποσό των 10 εκ. € η Εταιρεία το επενδύει  σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και στον ισολογισμό της 
31.12.2009 περιλαμβάνεται  στο κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα».  
 

 

Κηφισιά,  24  Μαρτίου   2010 
     
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  &         Ο ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

           ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ             ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων 

Διαδικασιών επί της «Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων» 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» 

 

Σύμφωνα με την  εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης 
Ακινήτων και Υπηρεσιών» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο 
πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της 
Εταιρείας, που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που διενεργήθηκε το 
2009. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε 
αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 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 ευρήματά 
μας. 

Διαδικασίες: 

1. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Μετρητά για την περίοδο 
21.07.2009 έως 31.12.2009», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα βιβλία και στοιχεία της 
Εταιρείας και των Θυγατρικών της, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2. Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο 
Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με την μεταβολή του 
ποσού και του χρόνου διάθεσης σε σχέση με το προαναφερόμενο δελτίο, και τέλος τις σχετικές αποφάσεις 
και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

 
Ευρήματα: 

α)  Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη 
«Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή 
Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και των Θυγατρικών της, στη χρονική 
περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

β)  Το περιεχόμενο της Έκθεσης 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 Δελτίο, όπως 
αυτό μεταβλήθηκε με την από 10.12.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά 
με την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, 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 Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα 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 ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, 
πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

 

 



 
 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεών 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 τη χρήση που έληξε την 31/12/2009, για τις οποίες 
εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 26/03/2010. 

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                   Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία 

Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι                                                       Μάριος Ψάλτης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 113                                                                                   Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


