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Γνωστοποιείται ότι, σύµφωνα µε την από 2.8.2001 απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών AE, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών που έγινε µε
βάση την από 27.7.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ και την υπ'αριθ. 1/223/7.8.2001 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού Ευρώ 5.430.623,54 (Ευρώ 5.910.000 µείον έξοδα 479.376,46 Ευρώ). Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος εγγραφής ήταν από
24.8.2001 έως 29.8.2001. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 1.500.000 νέες ονοµαστικές µετοχές οι οποίες εισήχθησαν πρός διαπραγµάτευση στις 21.9.2001. Η πιστοποίηση της αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου από το ∆.Σ της εταιρείας έγινε στις 13.9.2001. Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µετά την µεταβολή που έγινε µε τις
από 30.12.2002, 30.06.2005 και 29.12.2006 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας , διατέθηκαν µέχρι 31.12.2007 , σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί και που
)Συνεδρίαση της 24-11-2005(συντάχθηκε βάσει της 33 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
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Σηµειώσεις: Το λοιπό αδιάθετο ποσό των 4.234 χιλιάδων €, βρισκόταν στις 31.12.2007 καταθεµένο στους λογαριασµούς όψεως της εταιρείας
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Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών επί της Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» (η Εταιρεία), 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 την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε 1309-2001. 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».
Διαδικασίες:
1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, 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 τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.
Ευρήματα:
α) Τα ανά κατηγορία χρήσης 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, 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 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 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 παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που
συνέταξε η εταιρεία για την χρήση 2007 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2008.
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