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Έδρα : Εγνατία 127 - ΤΚ 546 35 - Θεσσαλονίκη
Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την από 02.08.2001 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E., από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την από
27.07.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΑ και την υπ'αριθ. 1/223/07.08.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού Ευρώ 5.430.623,54 (Ευρώ 5.910.000,00 μείον έξοδα 479.376,46 Ευρώ). Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος εγγραφής ήταν από
24.08.2001 έως 29.08.2001. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 1.500.000 νέες ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν πρός διαπραγμάτευση στις 21.09.2001. Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου από το Δ.Σ της εταιρείας έγινε στις 13.09.2001. Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά την μεταβολή που έγινε με τις από 30.12.2002, 30.06.2005 ,
29.12.2006, 26.06.2009 και 04.08.2011 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας, διατέθηκαν μέχρι 30-06-2011, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και που συντάχθηκε βάσει της 33
απόφασης τουΔιοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Συνεδρίαση της 24-11-2005).
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
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TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ )

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
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Σημειώσεις: 1)Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό ύψους € 3.714 κατά την 30.06.2011 είναι τοποθετημένο σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και στον Ισολογισμό περιλαμβάνεται στο κονδύλι "Ταμιακά διαθέσιμα και
Ισοδύναμα". 2) Το Δ.Σ. της εταιρείας προσέλαβε Σύμβουλο για την κατασκευή του Κτιρίου και η ολοκλήρωσή του θα γίνει με διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με το σύστημα προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει μελέτη και
κατασκευή του Κτιρίου. Για το λόγο αυτό με την από 04.08.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αντληθέντων κεφαλαίων στα έτη 2011-2012.
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το διοικητικό συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), εκτελέσαμε 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 την Έκθεση Διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2001. Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της προαναφερόμενης έκθεσης. Αναλάβαμε αυτήν την εργασία
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, «Ανάθεση Έργων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω
προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. Διενεργηθείσα διαδικασία Συγκρίναμε τα ποσά τα οποία αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων
Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά την χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
Εξετάσαμε την πληρότητα της έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και
ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με τις οποίες τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και η χρήση των αντληθέντων
κεφαλαίων. Ευρήματα Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών»,
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στην χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. Το περιεχόμενο της έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ΄ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για τον 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 και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις
των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με τις οποίες τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. 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 επιβεβαίωση 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 αντίληψή μας και άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. Περιορισμός χρήσης 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 καθώς 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 ανωτέρωκαι δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εξεταζόμενων στο σύνολό τους.
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