
«JUMBO Α.Ε.Ε. » 
 ΑΡ.ΜΑΕ 7650/06/Β/86/04   
Κύπρου 9 και Ύδρας Μοσχάτο 

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Χ.Α.   

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 33/24.11.2005, ότι από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου υπέρ των παλαιών μετόχων μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α, 
που έγινε με την από 7/06/2006 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την υπ’ αριθμ. 2/396/2/8/2006 απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού 42.432.150 ευρώ. 
Το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε κατά ποσοστό 100% ανερχόμενο σε € 42.432.150 διαιρούμενο σε 4.243.215 κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας € 10,00 ανά ομολογία. 
Η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έγινε με το από 8/9/2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 
Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 857 χιλ ευρώ περίπου. 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων Πρόγραμμα Ενημερ. Δελτίου Διατεθέντα Κεφάλαια 
  Ευρώ έως 31/12/2006 Αδιάθετο υπόλοιπο 31/12/2006 Χρονοδιάγραμμα διάθεσης 
Α. Κατασκευή αποθήκης στα Οινόφυτα 16.000.000 12.409.222 3.590.778 έως 30/06/2007 

Β. Διαμόρφωση καταστήματος στον Πειραιά 4.000.000 1.124.039 2.875.961 έως 30/06/2007 

Γ. Κατασκευή καταστήματος στο λεκανοπέδιο Αττικής 7.432.150 7.049.462 382.688 έως 30/06/2007 

Δ. Κεφάλαιο Κίνησης 15.000.000 15.000.000 0 έως 30/06/2007 
  42.432.150 35.582.723 6.849.427   

 

Λοιπά στοιχεία για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της «JUMBO Α.Ε.Ε. »: 
1. Έως την 30.12.2006 (εταιρική χρήση 2006/2007) από το προϊόν έκδοσης αντλήθηκε ποσό € 35.582.723., το δε υπόλοιπο ποσό € 6.849.427 αναμένεται να αντληθεί έως τον Ιούνιο του 2007. Το ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι του Ισολογισμού της Εταιρείας «Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας» και ειδικότερα ευρίσκεται κατατιθέμενο σε προθεσμιακό λογαριασμό καταθέσεων που διατηρεί η  εταιρεία 
στην τράπεζα EUROBANK. Οι ανωτέρω προθεσμιακές καταθέσεις ανανεώνονται κάθε μήνα, με μέση απόδοση επιτοκίου 2,75 εώς 3,60. 

 

2. Θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμέ ότι από το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που καταβλήθηκαν για την κατασκευή της αποθήκης στα Οινόφυτα, επενδύσεις  ποσού € 7.253.214 χρηματοδοτήθηκαν αρχικά 
από τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 1/2/2006 έως την 8/9/2006 (ημερομηνία κατά την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή του ομολογιακού δανείου). Δεδομένου ότι οι 
παραπάνω επενδύσεις ποσού € 7.253.214 χρηματοδοτήθηκαν προσωρινά από τα διαθέσιμά κεφάλαια της Εταιρείας,   η αποφασισθείσα  χρήση των αντληθέντων  κεφαλαίων, άγεται σε αναπλήρωση των  
χρησιμοποιηθέντων διαθέσιμών κεφαλαίων της εταιρείας.  

          Μοσχάτο, 12 Φεβρουαρίου 2007 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

    

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΡ. ΔΙΑΒ. ΑΒ0631716/2006 ΕΚΔ. ΑΡΧΗ Α.Ε.Α./Δ.Δ.-Ν.P.C. 

ΕΛΛΑΔΑ 
Α.Δ.Τ. Χ 156531/2002 Α.Δ.Τ. Φ 099860/2001 Α.Δ.Τ. Λ 370348/1977 – ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0018111 

Α΄ΤΑΞΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Ελέγξαμε τα στοιχεία της ανωτέρω Καταστάσεως της «JUMBO A.E.E.» της περιόδου 01/07/06-31/12/06. Η ευθύνη της σύνταξης της ανωτέρω κατάστασης βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη 
περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των στοιχείων της κατάστασης αυτής, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχος μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 
είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η ανωτέρω κατάσταση είναι 
απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην ανωτέρω κατάσταση. Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι, τα στοιχεία της ανωτέρω κατάστασης προκύπτουν, από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. 
Ενημερωτικό Δελτίο λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της εταιρείας 1 και 2  ανωτέρω. 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου  2007 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Καζάς Βασίλης 
A.M. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13 281 

 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ  127 


