
Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή,η οποία πραγµατοποιήθηκε
από 8-10/11/2000, κατά την εισαγωγή  του  συνόλου  των µετοχών της εταιρείας (6.605.000 µετοχές) στην παράλληλη  αγορά  του  Χρηµατιστηρίου   Αξιών
Αθηνών  προς διαπραγµάτευση  την 11/12/2000 σύµφωνα µε τις αποφάσεις των  από  18/8/1999,  31/12/1999,  29/05/2000  και  20/09/2000  Γενικών
Συνελεύσεων και της από 4/12/2000 έγκρισης του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

  
                                        Υψος αντληθέντων κεφαλαίων (905.000 µετοχές χ 1.650 δρχ.) 1.493.250.000 δρχ.
                                        σύµφωνα µε την πιστοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου από το ∆.Σ. την 21/11/2000.

Περιγραφή Επενδύσεως ως 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο

Συνολικό ύψος 
κεφαλαίων που δεν 
έχουν διατεθεί

2000/2001 2001/2002 ΣΥΝΟΛΟ 

2000/2001  
(έως 

30/6/2001)
β εξάµηνο 

2001
ΣΥΝΟΛΟ      

(1)

Συνολικά 
διατεθέντα 

έως 30/9/2001 
(2)

1/10/2001-
31/12/2001     

(3)

από την 
εισαγωγή στο 
Χ.Α.Α.έως 
31/12/2001    
(2)+(3)=(4)

 έως 31/12/2001       
(1)-(4)=(5)

∆απάνες έκδοσης 190 0 190 154 0 154 154 0 154 0

Εκσυγχρονισµός & επέκταση 
τεχνολογικών υποδοµών 120 70  
α)Η/Υ,λογισµικό & βοηθητικός 
εξοπλισµός 38 22 60 29 3 32 32 0 32 0

β)Τηλεπικοινωνιακό σύστηµα 25 15 40 10 1 11 11 0 11 0

γ)Μετεγκατάσταση, σύστηµα 
logistics & αυτοµατισµών 57 33 90 59 30 89 59 30 89 0
Σύνολο (α+β+γ) 120 70 190 98 34 132 102 30 132 0
Οργανωτική αναδιάρθρωση 
λειτουργιών & διαδικασιών 70 60  
α)Πρόσληψη εξειδικευµένου 
προσωπικού 32 28 60 30 11 41 41 0 41 0

β)Εκπαίδευση & επιµόρφωση 
ανθρώπινου δυναµικού 11 9 20 6 0 6 6 0 6 0

γ)Προσαρµογή σε οργανωτικό,
λειτουργικό,τεχνολογικό και 
εµπορικό επίπεδο 11 9 20 65 35 100 100 0 100 0
δ)ISO-9002 16 14 30 10 0 10 10 0 10 0
Σύνολο (α+β+γ+δ)) 70 60 130 111 46 157 157 0 157 0

Ανάπτυξη αγορών εξωτερικού 40 50 90 11 0 11 11 0 11 0

Εξαγορές συµµετοχών σε 
εταιρείες εσωτερικού 300 165 465 575 0 575 575 0 575 0
Κεφάλαιο κίνησης 428 0 428 464 0 464 464 0 464 0

ΣΥΝΟΛΑ 1.148 345 1.493 1.413 80 1.493 1.463 30 1.493 0

Σηµειώνεται ότι:
1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της CPI A.E που πραγµατοποιήθηκε την 20/12/2001 ενέκρινε την διαφοροποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Τα αντληθέντα 

κεφάλαια έχουν επενδυθεί µε άλλη αναλογία από αυτήν του ενηµερωτικού δελτίου εισαγωγής. ∆εν έχουν αλλάξει οι χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων. 

2)Στην κατηγορία «Εκσυχρονισµός και επέκταση τεχνολογικών υποδοµών» το συνολικό επενδυτικό πρόγραµµα µειώνεται κατά 58 εκατ. δρχ. περίπου. Η µείωση αυτή οφείλεται στο 

γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη οι εργασίες ανακατασκευής του νέου κτιρίου το οποίο µίσθωσε η εταιρεία για την µετεγκατάσταση της.Η εταιρεία προτίθεται να χρησιµοποιήσει

 ίδια κεφάλαια για να υλοποιήσει και ολοκληρώσει τις εργασίες εκσυγχρονισµού και επέκτασης των τεχνολογικών της υποδοµών µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του νέου κτιρίου.

3) Υπήρξε  υπέρβαση  του  επενδυτικού  προγράµµατος  στην κατηγορία «Οργανωτική αναδιάρθρωση λειτουργιών και διαδικασιών» κατά 27 εκατ. δρχ. περίπου διότι θεωρήθηκε 

αναγκαίο για την βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης µετά την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος. 

4)Στην κατηγορία  «Ανάπτυξη αγορών εξωτερικού» η εταιρεία δεν έκρινε σκόπιµο να προχωρήσει στην πλήρη υλοποίηση του λόγω των διεθνών οικονοµικών συνθηκών που υπήρξαν

 το τελευταίο έτος.  

5) Υπήρξε  υπέρβαση  του  επενδυτικού  προγράµµατος  στις  κατηγορίες  "Εξαγορές  συµµετοχών  σε εταιρείες εσωτερικού" κατά δρχ. 110 εκατ. Σηµειώνεται ότι  από  το  συνολικό  

διατεθέν  ποσό  δρχ. 575 εκατ. για  την  κατηγορία επένδυσης  "Εξαγορές  συµµετοχών  σε  εταιρείες  εσωτερικού"  ποσό  δρχ. 460 εκατ. κάλυψε µέρος της εξαγοράς του  99,99%  της 

εταιρείας  "MDI A.E." (πρώην GETRONICS HELLAS A.E.) για την εξαγορά της οποίας διατέθηκε το συνολικό ποσό δρχ. 1.635 εκατ. περίπου. Λεπτοµέρειες σχετικές µε  την  ανωτέρω 

 κατηγορία  επένδυσης   παρατίθενται  στο  ενηµερωτικό  µας  δελτίο  το  οποίο υποβλήθηκε  στο  Χ.Α.Α.  µε   ηµεροµηνία   5-9-2001, το οποίο έχει τεθεί στην διάθεση του επενδυτικού 

κοινού από 24-9-2001 και βρίσκεται στην αίθουσα επενδυτικού κοινού του Χ.Α.Α. και στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων  348 Αγ. Παρασκευή τηλ. 6545802)  και   στο  οποίο

 περιγράφονται  επίσης  τα  οφέλη  που  θα προκύψουν από την ανωτέρω εξαγορά. 

6)Η εταιρεία προτίθεται να χρησιµοποιήσει ίδια κεφάλαια για να υλοποιήσει το υπόλοιπο των επενδύσεων στις πηγές που αρχικά σχεδίαζε βάσει του χρονοδιάγραµµατος υλοποίησης

 επενδύσεων  σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο

7) Οι δαπάνες έκδοσης είναι λιγότερες κατά 36 εκατ. δρχ. διότι η τιµή διάθεσης της µετοχής καθορίστηκε µε την διαδικασία του book building και ήταν µικρότερη της  αρχικώς καθορισµένης.

 Η  µείωση  των  εξόδων  έκδοσης αύξησε ισόποσα το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

8) Ολα τα ήδη διατεθέντα ποσά µέχρι 31-12-2001 έχουν οριστικά επενδυθεί.

                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                            Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
          ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                            ΣΤΡΟΓΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

      Α.Α.Τ. Κ 045516                                 Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε. 27765

Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε."C.P.I. Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών" 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 εταιρεία καθώς και από το εγκεκριµένο από το Χ.Α.Α. Ενηµερωτικό 
∆ελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε, ως προς την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, µε βάση την από 20/12/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας.

Ποσά σε εκατ.δρχ.

 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
επενδύσεων  ως ενηµερωτικό δελτίο ∆ιαφοροποίηση διάθεσης κεφαλαίων όπως 

εγκρίθηκε από την Γ.Σ της  20/12/2001 ∆ιατεθέντα κεφάλαια

C.P.I. Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακώ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.58/28-12-2000 απόφαση του Χ.Α.Α.

Ευστάθιος Π. Καγιούλης
ΑΜ ΣΟΕΛ 13271

               Αγ.Παρασκευή  5 Φεβρουαρίου 2002

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


