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Σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ-
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ".  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη,  να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη,  όπου αναρτώνται οι
περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.fieratex.gr        Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εννιαµηνιαίων περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων: 20 Νοεµβρίου 2008
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ιωάννα Κ. Γκόγκου Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. Τύπος έκθεσης επισκόπησης:  ∆εν απαιτείται

AÖÏÉ ÁÍÅÆÏÕËÁÊÇ Á.Å. ÂÁÖÅÉÁ - ÐËÅÊÔÇÑÉÁ "ÖÉÅÑÁÔÅÎ Á.Å."

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (Επενδύουσας και Εταιρείας) ÔÇÓ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(Ποσά σε Ευρώ)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΣΑ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30.9.2008 31.12.2007 30.9.2008 31.12.2007

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 27.137.200,72 28.764.906,03 27.137.200,72 28.764.906,03 
Ά?λα περιουσιακά στοιχεία 72.193,53 113.309,30 72.193,53 113.309,30 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 781.773,09 806.601,66 1.306.499,54 1.306.499,54 
Αποθέµατα 5.213.854,38 6.166.486,03 5.213.854,38 6.166.486,03 
Απαιτήσεις από πελάτες 9.565.380,57 9.799.770,72 9.565.380,57 9.799.770,72 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.626.124,57 4.291.940,93 3.626.124,57 4.291.940,93 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 46.396.526,86 49.943.014,67 46.921.253,31 50.442.912,55 ============== ============== ============== ==============

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.448.609,75 7.527.303,75 7.448.609,75 7.527.303,75 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 19.109.342,30 22.081.273,97 19.634.068,75 22.581.171,85 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας 26.557.952,05 29.608.577,72 27.082.678,50 30.108.475,60 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης 26.557.952,05 29.608.577,72 27.082.678,50 30.108.475,60−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.386.000,00 1.200.000,00 1.386.000,00 1.200.000,00 
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις 7.401.826,67 8.305.201,22 7.401.826,67 8.305.201,22 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.753.989,19 2.533.432,97 3.753.989,19 2.533.432,97 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.296.758,95 8.295.802,76 7.296.758,95 8.295.802,76 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων 19.838.574,81 20.334.436,95 19.838.574,81 20.334.436,95−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 46.396.526,86 49.943.014,67 46.921.253,31 50.442.912,55 ============== ============== ============== ==============
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ AΠΟ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ

2008 ÌÅ×ÑÉ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008  (Επενδύουσας και Εταιρείας) (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΣΑ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007 1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(1.1.2008 & 1.1.2007 αντίστοιχα) 29.608.577,72 31.239.557,26 30.108.475,60 29.762.347,77 
Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους (2.779.592,87) 1.646.056,44 (2.754.764,30) 1.077.967,78 
Προσαρµογές λόγω µετατροπής συµµετοχής
σε επιχείρηση από θυγατρική σε συγγενή 0,00 (2.439.287,86) 0,00 0,00 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

26.828.984,85 30.446.325,84 27.353.711,30 30.840.315,55 
Μερίσµατα σε µετόχους εταιρείας (326.514,40) (326.514,40) 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απ΄ ευθείας στα ίδια κεφάλαια (271.032,80) 103.488,67 (271.032,80) 103.488,67 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου 
(30.9.2008 & 30.9.2007 αντίστοιχα) 26.557.952,05 30.223.300,11 27.082.678,50 30.617.289,82 ================ ================ ================ ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ (Åπενδύουσας και Εταιρείας) ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÁÐÏ 1.1.2008 ÌÅ×ÑÉ 30.9.2008 (ΠïóÜ óå Åõñþ)

ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΣΑ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1.1.-30.9.2008 1.1.-30.9.2007 1.7.-30.9.2008 1.7.-30.9.2007 1.1.-30.9.2008 1.1.-30.9.2007 1.7.-30.9.2008 1.7.-30.9.2007

Κύκλος εργασιών 21.421.495,39 28.496.323,14 5.935.195,79 6.739.466,14 21.421.495,39 25.905.966,95 5.935.195,79 6.739.466,14 
Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 34.752,49 2.546.622,04 24.277,41 325.966,09 34.752,49 1.810.523,74 24.277,41 325.966,09 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.794.334,66) 579.227,48 (529.780,30) (179.878,47) (1.794.334,66) 72.804,34 (529.780,30) (179.878,47) 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (3.331.544,15) 1.335.963,16 (703.869,66) (88.998,51) (3.306.715,58) 741.570,47 (591.354,69) (66.785,37)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− 
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (2.779.592,87) 1.646.056,44 (553.422,49) (73.302,16) (2.754.764,30) 1.077.967,78 (440.907,52) (51.089,02)=============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== 
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας (2.779.592,87) 1.458.904,32 (553.422,49) (73.302,16) 
Μετόχους Μειοψηφίας - 187.152,12 - 0,00 
Κέρδος/ (Zηµιά)  µετά από φόρους 
ανά µετοχή-Βασικά  (σε Ευρώ) (0,2724) 0,1430 (0,0542) (0,0072) (0,2700) 0,1056 (0,0432) (0,0050) 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (411.544,24) 1.962.532,81 (181.387,09) 167.367,73 (411.544,24) 1.422.304,34 (181.387,09) 167.367,73 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (Åπενδύουσας και Εταιρείας) ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ
ÁÐÏ 1.1.2008 ÌÅ×ÑÉ 30.9.2008 (ΠïóÜ óå Εõñþ)

ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΣΑ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30.9.2008 30.9.2007 30.9.2008 30.9.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (3.331.544,15) 1.335.963,16 (3.306.715,58) 741.570,47 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.382.790,42 1.628.693,51 1.382.790,42 1.349.500,00 
Προβλέψεις 1.101.125,76 (679.462,55) 1.101.125,76 (682.610,00) 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας 253.675,47 (128.425,77) 228.846,90 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 259.770,53 306.723,79 259.770,53 266.267,57 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 952.631,65 (706.025,23) 952.631,65 (619.708,28) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (104.982,26) (870.324,47) (104.982,26) (538.153,45) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.014.830,10) 746.908,75 (1.014.830,10) 1.020.285,23 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (212.336,84) (318.590,94) (212.336,84) (258.578,62) 
Καταβεβληµένοι φόροι (32.827,87) (196.250,72) (32.827,87) (186.029,45) −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) (746.527,39) 1.119.209,53 (746.527,39) 1.092.543,47 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 (410.209,48) 0,00 0,00 
Αγορά ενσώµατων και ά?λων παγίων στοιχείων (302.305,45) (455.265,37) (302.305,45) (449.605,60) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
και ά?λων παγίων 104.840,34 3.289,70 104.840,34 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (197.465,11) (862.185,15) (197.465,11) (449.605,60) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.359.122,53 232.979,75 1.359.122,53 157.016,18 
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μερίσµατα πληρωθέντα (6.881,60) (317.808,30) (6.881,60) (317.808,30) −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.352.240,93 (84.828,55) 1.352.240,93 (160.792,12) −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 408.248,43 172.195,83 408.248,43 482.145,75 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.002.822,57 731.030,24 1.002.822,57 421.080,32 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.411.071,00 903.226,07 1.411.071,00 903.226,07 =============== =============== =============== ===============
Στις Επενδυτικές δραστηριότητες της προηγούµενης περιόδου η απόκτηση συγγενών αφορά τα ταµειακά διαθέσιµα µε
8.3.2007 της ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε., η οποία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µέχρι και 8.3.2007 µε
τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης ενώ από  9.3.2007 µε τη µέθοδο της Καθαρής θέσης, επειδή έχει καταστεί από θυγατρι-
κή συγγενής.

1. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της "Επενδύουσας" περιλαµβάνεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η
συγγενής εταιρεία "ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε." που εδρεύει στην ηµεδαπή, µε ποσοστό συµµετοχής 25%  επί του συνόλου
των µετοχών της (κοινών). Σηµειώνουµε στις οικονοµικές καταστάσεις της "Επενδύουσας"  της προηγούµενης
χρήσης µέχρι και 8/3/2007 η συµµετοχή στην ανωτέρω εταιρεία παρουσιάζονταν µε τη µέθοδο της Ολικής
Ενοποίησης ενώ από 9/3/2007, επειδή η συµµετοχή στην εταιρεία  "ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε." καθίσταται από θυγατρική
συγγενής,  παρουσιάζονταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. (σηµ.7 επί των οικονοµικών καταστάσεων)

2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές και Εκτιµήσεις του Ισολογισµού της 31.12.2007 εκτός από την
υιοθέτηση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 39 και του ∆ΠΧΠ 7, οι οποίες εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 2008 και έχουν
ισχύ από 1/7/2008. Συνέπεια από τη χρήση των τροποποιήσεων αυτών ήταν η µεταφορά εισηγµένων µετοχών από
τα «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων» στα «∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία». Η αποτίµηση αυτών
των µετοχών, για την περίοδο 1/7/2008-30/9/2008, ήταν ζηµιά ποσού 271.032,80 ~ η οποία καταχωρήθηκε στο
Αποθεµατικό «∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία».

3. Οι φορολογικές δηλώσεις από τις χρήσεις 2004 µέχρι σήµερα της επενδύουσας και από τις χρήσεις 2005 µέχρι
σήµερα της συγγενούς δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν
είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Στη διάρκεια της παρούσας χρήσης διενεργήθηκε στην
επενδύουσα φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001 έως και 2003 και προέκυψε διαφορά φόρου εισοδήµατος
1.117.003,98 ~. Κατά των σχετικών φύλλων ελέγχου ασκήθηκαν εµπρόθεσµα προσφυγές καθώς και Αίτηµα
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στην αρµόδια Επιτροπή. Η εταιρεία στηριζόµενη στην αντίληψή της ότι ο
γενόµενος από τον έλεγχο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε την προσθήκη λογιστικών διαφορών είναι
αυθαίρετος και προέβη στην µη αναγνώριση δαπανών από εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου, εκτιµά ότι η εξέταση
από την αρµόδια επιτροπή του αιτήµατος για διοικητική επίλυση της διαφοράς µπορεί να διαφοροποιήσει σηµαντικά
το παραπάνω ποσό. Για το λόγο αυτό η εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη της φορολογικής υποχρέωσης.

4. Στις 30.9.2008 υπήρχαν επίδικες απαιτήσεις της Μητρικής κατά τρίτων συνολικού ποσού 558 χιλιάδες ευρώ. Για τις
υπάρχουσες απαιτήσεις σε καθυστέρηση έχει σχηµατισθεί µέχρι 30/9/2008 πρόβλεψη αποµείωσης συνόλου 1.097.107,48
~ εκ της οποίας ποσό 558.000 ~ αφορά επίδικες απαιτήσεις. (σηµ. 10 επί των οικονοµικών καταστάσεων).

5. Ορισµένα κονδύλια της δηµοσιευµένης "Κατάστασης των Αποτελεσµάτων" & της "Κατάστασης Ταµειακών Ροών" της
προηγούµενης εννιαµηνιαίας περιόδου 2007 αναταξινοµήθηκαν για λόγους παρουσίασης σύµφωνα µε την εγκύκλιο

αρ.34/24.1.08 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & συγκεκριµένα: 1) Μεταβολές στην "Κατάσταση αποτελεσµάτων": α)
το κονδύλι "Κέρδη-(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων" της
επενδύουσας και της εταιρείας ήταν ποσού 3.142.126,93 ~ και 2.601.888,10 ~ αντίστοιχα και β) το κονδύλι "Κέρδη-
(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων" της επενδύουσας και της εταιρείας ήταν
ποσού 1.513.433,42 ~ και 1.006.999,92 ~ αντίστοιχα.  2) Μεταβολές στην "Κατάσταση Ταµειακών Ροών": α) το
κονδύλι "Αποσβέσεις" της επενδύουσας και της εταιρείας ήταν ποσού 1.628.693,51 ~ και 1.594.888,18~ αντίστοιχα
και β) το κονδύλι "(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)" της επενδύουσας και της εταιρείας ήταν ποσού
746.908,75~ και 774.897,05~ αντίστοιχα (σηµ. 25 επί των οικονοµικών καταστάσεων).

6. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και της Συγγενούς  "ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε." δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι:

30.9.2008 30.9.2007
Μισθωτοί 87 96
Ηµεροµίσθιοι 143 193−−−−− −−−−−
Σύνολο 230 289===== =====

8. Συναλλαγές (για το διάστηµα 1/1/2008-30/9/2008) και τα υπόλοιπα  (την 30/9/2008) της Εταιρείας µε τα συνδεµένα
µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είχαν ως εξής:

(Ποσά σε ~)
α) Έσοδα 1.531.548,33
β) Έξοδα 730,19
γ) Απαιτήσεις 949.575,31
δ) Υποχρεώσεις 330.163,73
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 269.380,53
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00

9. Οι επενδύσεις στο εννιάµηνο 2008 ανήλθαν στο ποσό των 296.128,85 ~
10. Ακυρώθηκαν 107.800 Ίδιες µετοχές µε κόστος κτήσης 54.810,59 ~ µε την από 30/6/2008 απόφαση της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 2.7.2008 και έπαυσε η
διαπραγµάτευση αυτών στο Χ.Α.Α. από την 23.7.2008 µε απόφαση του ∆.Σ..

11. Τα βασικά κέρδη ή ζηµίες ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών.
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