Έκθεση πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»
Με βάση την από 11/6/2021 επιστολή ανάθεσης που λάβαμε από τη Διοίκηση της εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), διενεργήσαμε την
εργασία που περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να πιστοποιήσουμε
την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή, συνολικού ποσού ευρώ 3.048.000,00,
με την καταχώρησή της στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης) «Καταβλημένο
μετοχικό κεφάλαιο» ποσό ευρώ 457.200,00 και «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο» ποσό ευρώ 2.590.800,00 με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας την 18/12/2020 κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 24 §1
του Ν. 4548/2018 και με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 § 1 του καταστατικού της
εταιρείας, όπως καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. και εγκρίθηκε την 26/2/2021, με αριθμό
καταχώρισης 2489944 σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 του
Ν. 4548/2018. Επίσης, με βάση την ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί
την από 18.12.2020 «Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας», σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002, των παραγράφων 4.1.3.13.1. και 4.1.3.13.2. του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018,
σχετικά με προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας με την
έκδοση νέων, κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεών της, που
απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, σχετικά με την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης, που βασίζεται στη
διενεργηθείσα εργασία μας, για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης σχετικά με την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου και του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με
καταβολή μετρητών, ποσού ευρώ 3.048.000,00, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6
και 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και της σχετικής απόφασης της από 18/12/2020 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την απόφαση 1/915/27.5.2021 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνει το περιεχόμενο του
ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» για τη
δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών
με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σύμφωνα με
τις από 18/12/2020 και 25/5/2021 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, μόνο
όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές
καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και των κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, ως ισχύουν.
Η εργασία μας καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη
ανάθεση και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000,
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Εύρος διενεργηθείσας εργασίας
Η Έκθεσή μας έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, με σκοπό
τη απόκτηση εύλογης διασφάλισης ότι καταβλήθηκε εμπρόθεσμα το ποσό της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών μέσω δημόσιας εγγραφής, σύμφωνα με την
οικεία απόφαση της από 18/12/2020 καθώς και της από 25/05/2021 του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.
Οι διαδικασίες διασφάλισης που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως ακολούθως:
1. Επιβεβαιώσαμε ότι η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και του
Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας, ποσού ευρώ
3.048.000,00 με καταβολή μετρητών με δημόσια εγγραφή, λήφθηκε από το αρμόδιο
όργανο της Εταιρείας την 18/12/2020 και την 25/05/2021, τροποποιώντας ανάλογα το
άρθρο 5 § 1 του καταστατικού της, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. και εγκρίθηκε
26/2/2021, με αριθμό καταχώρισης 2489944, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.
4548/2018.
2. Επιβεβαιώσαμε ότι η συνολική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ποσού
ευρώ 3.048.000,00, πιστώθηκε στο λογαριασμό καθαρής θέσης «Καταβλημένο
μετοχικό κεφάλαιο» και «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,
προήλθε από καταβολή μετρητών όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις της από
18/12/2020 και της 25/05/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στις
σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.
3. Επιβεβαιώσαμε ότι το εν λόγω ποσό 3.048.000,00 μεταφέρθηκε με λογιστική εγγραφή
της 22/06/2021 (ποσό € 457.200,00 ήτοι 1.524.000 μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη) στα
ίδια κεφάλαια της Εταιρείας με πίστωση του λογαριασμού καθαρής θέσης
«Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο» και της 22/06/2021 (ποσό € 2.590.800 ήτοι
1.524.000 μετοχές των 1,70 ευρώ εκάστη) στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας με πίστωση
του λογαριασμού καθαρής θέσης «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο» σύμφωνα με τις 18/12/2020 και 25/05/2021 αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Συμπέρασμα
Από τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Έκθεση, προέκυψε ότι
το συνολικό ποσό των €3.048.000,00, από το οποίο το ποσό των €457.200,00 αφορά στην
ονομαστική αξία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η υπολειπόμενη
συνολική διαφορά ποσού € 2.590.800,00 πιστώνεται στο λογαριασμό καθαρής θέσης
«διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας από την αύξηση του
κεφαλαίου που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 18/12/2020 και
25/05/2021, καταβλήθηκε εμπρόθεσμα στο σύνολό του με καταβολή μετρητών.
Ειδικότερα, η καταβολή του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως εξής:
α. Ποσό ύψους € 1.420.000,00 κατεβλήθη από τους μετόχους κ.κ. Άρις Τζιρακιάν και Λυμπαρέτ
Τζιρακιάν με τμηματικές καταβολές από 06/02/2020 έως 30/06/2020 έναντι μελλοντικής
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και αναλυτικότερα ποσά ύψους €860.000,00 και €560.000,00,
αντίστοιχα, στον ειδικό υπ’ αριθμ. 150/0009130-85 τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην
Εθνική Τράπεζα και οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με επιστολή της Εθνικής Τράπεζας (Αρ. Πρ.:
100268058_21/18.06.2021).

β. Το υπολειπόμενο ποσό ύψους €1.628.000,00 κατεβλήθη εμπρόθεσμα το χρονικό διάστημα
από 04/06/2021 έως 17/06/2021 κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και
προεγγραφής επί των νέων μετοχών. Ειδικότερα, ποσό €1.301.140,00 καταβλήθηκε
εμπρόθεσμα από τους δικαιούχους στα πλαίσια άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησής τους
στον υπ’ αριθ. GR81011068900000689450430-54 ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής
Τράπεζας, ενώ ποσό €326.860,00 καταβλήθηκε εμπρόθεσμα από τους δικαιούχους στον υπ’
αριθ. GR44011068900000689450431-38 ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων προεγγραφής επί των νέων μετοχών. Τα ανωτέρω,
επιβεβαιώθηκαν με επιστολή της Εθνικής Τράπεζας (Αρ. Πρ.: 100267700_21/18.06.2021). Όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω, το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε στα ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε
ευρώ 3.048.000,00 και αναγνωρίστηκε ως «Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο» ποσό ευρώ
457.200,00 και «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσό ευρώ 2.590.800,00.
Τα ανωτέρω έγγραφα, ήτοι οι υπ’αριθμ. Πρ.: 100268058_21/18.06.2021 και (Αρ. Πρ.:
100267700_21/18.06.2021) επιστολές της Εθνικές Τράπεζας καθώς και τα αποσπάσματα
κίνησης των ανωτέρω αναφερομένων ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, αντίγραφα των
οποίων μας χορηγήθηκαν, επισυνάπτονται στην παρούσα Έκθεση και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της, σύμφωνα με την οικεία από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
Περιορισμός χρήσης
Η εργασία μας δεν αποτελεί έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αλλά
περιορίζεται στη διενέργεια των ως άνω αναφερόμενων διαδικασιών και ως εκ τούτου με την
παρούσα Έκθεση δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Η παρούσα Έκθεση χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρθηκε ανωτέρω,
σύμφωνα με τους διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Αναφορά επί λοιπών νομικών απαιτήσεων
Για τον υπογράφοντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, όπως και για την ελεγκτική εταιρεία CPA
Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.
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