
 

 

 
Έκθεση Ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται στο πλαίσιο της έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου 
της Εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» 
 
Προς 
 
(α)  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
(β)  το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και Σύμβουλο Έκδοσης ALPHA BANK 
(γ)  το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και Σύμβουλο Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 
Σύμφωνα με την 01.12.2020 εντολή που λάβαμε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και Συμβούλους 
Έκδοσης Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς (εφεξής «Σύμβουλοι Έκδοσης»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω 
προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες των διαχειριστικών 
χρήσεων 2018 και 2019, της περιόδου 01.01.-30.09.2020 και της περιόδου από 01.10.2020 έως την ημερομηνία της 
παρούσας Έκθεσης (εφεξής η «Ενδιάμεση Περίοδος») που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας 
«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») στο πλαίσιο της 
επικείμενης έκδοσης εταιρικού ομολόγου με δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην 
Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες έχουν εκτελεστεί με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας για την αξιολόγηση 
της εγκυρότητας και ορθότητας των επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής των 
διατάξεων του Ν. 4706/2020, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 
2019/979 και 2019/980 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως ισχύουν και των σχετικών 
συστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority «ESMA», 
ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation | ESMA 31-62-1426 | 15 July 2020), 
καθώς και της αντιστοίχισης τούτων προς το Ενημερωτικό Δελτίο. 
 
Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 
 
Συγκεκριμένες διαδικασίες διενεργήθηκαν επί των εταιρειών: AVINOIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΠΕΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ», LPC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής οι «Εταιρείες του Παραρτήματος Α»), οι 
οποίες από κοινού με την εταιρεία «MOTOR OIL FINANCE PLC» αποτελούν τις «Εταιρείες του Παραρτήματος Β». 
 
Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες έχουν ως εξής: 
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Α.  Επαλήθευση της επάρκειας και πληρότητας των προβλέψεων του Ομίλου που έχουν σχηματιστεί για τις 
εκκρεμείς διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες, καθώς και της ορθής λογιστικοποίησής τους στις 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01. - 30.09.2020, οι οποίες μπορεί να έχουν ή 
είχαν προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Ομίλου, σε 
εφαρμογή της ενότητας 10.3 «Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες» του Παραρτήματος 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/980. 

 
 Διενεργήθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες: 
 

 Εξέταση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος 
Α που τέθηκαν υπόψη μας για την Ενδιάμεση Περίοδο. 

 Εξέταση των επιστολών των νομικών συμβούλων της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος Α 
που τέθηκαν υπόψη μας για την Ενδιάμεση Περίοδο. 

 Εξέταση της Έκθεσης Πορισμάτων Νομικού Ελέγχου της δικηγορικής εταιρείας «ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΠΕΤΣΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Νομικός Ελεγκτής»), όπου διατυπώνονται τα σχετικά συμπεράσματα. 

 
Ευρήματα 
 
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 
Β.  Επαλήθευση κάθε σημαντικής μεταβολής στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, η οποία έλαβε χώρα κατά 

την Ενδιάμεση Περίοδο, σε εφαρμογή των αναφερόμενων στην ενότητα 10.4 «Σημαντικές μεταβολές στη 
χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη» του Παραρτήματος 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980. 

 
Διενεργήθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες: 

 

 Εξέταση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και 
Εταιρειών του Παραρτήματος Α που τέθηκαν υπόψη μας για την Ενδιάμεση Περίοδο. 

 Εξέταση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και των Εταιρειών του 
Παραρτήματος Α που τέθηκαν υπόψη μας για την Ενδιάμεση Περίοδο. 

 Εξέταση των λογιστικών ισοζυγίων της Εταιρείας και Εταιρειών του Παραρτήματος Α που τέθηκαν υπόψη 
μας για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 Πραγματοποίηση συζητήσεων με μέλη της Διοίκησης του Ομίλου και λήψη σχετικών διαβεβαιώσεων, 
αναφορικά με την πραγματοποίηση τυχόν εξαγορών ή συγχωνεύσεων, μεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων, ή ανάληψη υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων και 
τυχόν μεταβολές στις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος Α, με 
στόχο να διαβεβαιωθεί ότι όλες οι σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου έχουν 
απεικονιστεί στο Ενημερωτικό Δελτίο. 

 
Ευρήματα 
 
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα καθώς και δεν προέκυψε 
σημαντική μεταβολή πλην αυτών που παρουσιάζονται στην ενότητα 3.9 «Σημαντικές Μεταβολές στη 
Χρηματοοικονομική Κατάσταση της Εκδότριας» του Ενημερωτικού Δελτίου. 
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Γ.  Διερεύνηση για την περίοδο από 01.01.2019 έως την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης για τυχόν γεγονότα με 
ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητας της Εταιρείας ή του Ομίλου. 

 
Διενεργήθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες: 

 

 Εξέταση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος 
Α που τέθηκαν υπόψη μας από 01.01.2019 έως την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης, με σκοπό τον 
εντοπισμό γεγονότων με ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητας της Εταιρείας / του 
Ομίλου. 

 Εξέταση των πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου ή τυχόν άλλης αρμόδιας επιτροπής της Εταιρείας και των 
Εταιρειών του Παραρτήματος Α  που τέθηκαν υπόψη μας από 01.01.2019 έως την ημερομηνία της 
παρούσας Έκθεσης, με σκοπό τον εντοπισμό γεγονότων με ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της 
φερεγγυότητας της Εταιρείας / του Ομίλου. 

 Εξέταση των πιο πρόσφατων διαθέσιμων πιστοποιητικών συμμόρφωσης των ανεξάρτητων ορκωτών 
ελεγκτών σχετικά με τη βεβαίωση τήρησης των δανειακών όρων και δεικτών που αφορούν υποχρεώσεις 
της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος Β, για την περίοδο που καλύπτεται στο Ενημερωτικό 
Δελτίο και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης και αναφορά τυχόν περιπτώσεων μη 
ικανοποίησης των όρων αυτών. 

 Εξέταση της τήρησης των σχετικών δανειακών όρων της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος 
Β, για την Ενδιάμεση Περίοδο (με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2020). 

 Εξέταση επικοινωνίας, στις περιπτώσεις που υφίσταται, για την Ενδιάμεση Περίοδο, μεταξύ των 
δανειοδοτριών τραπεζών της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος Α, αναφορικά με την 
τήρηση των όρων των δανειακών τους υποχρεώσεων. 

 Εξέταση της Έκθεσης Πορισμάτων Νομικού Ελέγχου για τυχόν αναφορές ύπαρξης περιορισμών σχετικών 
με την άντληση δανεισμού της Εταιρείας μέσω του παρόντος ΚΟΔ. 

 Εξέταση ως προς την τήρηση τυχόν χρηματοοικονομικών περιορισμών και αναφορά τυχόν περιπτώσεων 
μη τήρησης αυτών σχετικώς με την άντληση πρόσθετου δανεισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΚΟΔ, για 
την Εταιρεία και τις Εταιρείες του Παραρτήματος Β, κατόπιν υπόδειξης από το Νομικό Ελεγκτή των 
δανειακών συμβάσεων που περιέχουν τέτοιους όρους. 

 Εξέταση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας της Εκδότριας και των Εταιρειών του 
Παραρτήματος Α, οι οποίες καλύπτουν την Ενδιάμεση Περίοδο. 

 
Ευρήματα 

 
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 
Επισημαίνουμε ότι για όσες δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος Β, 
υπήρχε η υποχρέωση τήρησης του χρηματοοικονομικού δείκτη “Net Debt / Adjusted EBITDA”, τα κονδύλια που 
χρησιμοποιήθηκαν από την Εκδότρια στον υπολογισμό του “Adjusted EBITDA” δεν προκύπτουν από τα 
λογιστικά ισοζύγια της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος Β που τέθηκαν υπόψη μας για την 
περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε άποψη ως προς την 
ορθότητα των κονδυλίων αυτών. 

  

http://www.deloitte.gr/


 

 

Δ.  Επαλήθευση χρηματοοικονομικών μεγεθών στην ενότητα 2.1 «Παράγοντες Κινδύνου που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με το Χρέος έναντι των 
Ομολογιούχων» - υποενότητα 2.1.1 «Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον» με βάση τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA guidelines) αναφορικά με 
τις επιπτώσεις της επιδημίας Covid-19 στη χρηματοοικονομική κατάσταση και ρευστότητα του Ομίλου. 

 
Διενεργήθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες: 

 

 Επιβεβαίωση ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2019 και 
την περίοδο που έληξε την 30.09.2020 περιλαμβάνουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ESMA recommendations και 
ESMA 32-63-951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid-19_related_support_measures.pdf) 
αναφορικά με τις επιπτώσεις της επιδημίας Covid-19 στη χρηματοοικονομική κατάσταση και τη 
ρευστότητα του Ομίλου. 

 Αναζήτηση και συμφωνία των χρηματοοικονομικών ποσών και ποσοστών που περιλαμβάνονται στην 
ενότητα 2.1 «Παράγοντες Κινδύνου που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα της Εταιρείας να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με το Χρέος έναντι των Ομολογιούχων» με τα λογιστικά 
αρχεία της Εταιρείας ή/και του Ομίλου για την περίοδο 01.01. - 30.09.2020. 

 
Ευρήματα 
 
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 
Ε.  Εξέταση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ενημερωτικού Δελτίου που περιλαμβάνονται στις ενότητες 

1.Β.2 «Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;», 3.4.1 «Ανάλυση 
Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών ανά Επιχειρηματική Δραστηριότητα», 3.4.2 «Ανάλυση Ενοποιημένου Κύκλου 
Εργασιών ανά Γεωγραφική Αγορά», 3.8 «Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις 
Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου», στο πλαίσιο εξασφάλισης της 
ακρίβειας, επικαιρότητας και πληρότητας του περιεχομένου του. 

 
Διενεργήθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες επί των χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ενημερωτικού 
Δελτίου στα πλαίσια ακρίβειας, εξασφάλισης της επικαιρότητας και πληρότητας του περιεχομένου του: 

 

 Αντιπαραβολή ποσών ή ποσοστών οικονομικών μεγεθών που εμφανίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με τα 
αντίστοιχα στις οικονομικές καταστάσεις και στα λογιστικά βιβλία του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων 
των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. 

 Βεβαίωση της αριθμητικής ακρίβειας των ποσών ή ποσοστών βάσει των εμφανιζόμενων δεδομένων στις 
αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις και τα λογιστικά βιβλία του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των 
σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. 

 Επαλήθευση της πληρότητας των ποσών με τα αντίστοιχα δεδομένα του Ομίλου για να επιβεβαιωθεί ότι 
δεν υφίστανται παραλείψεις. 

 Ανάγνωση των οικονομικών θεμάτων που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για να διαπιστωθεί κατά 
πόσο υπάρχουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δεν έχουν αναφερθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο. 

 Εξέταση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Εταιρειών του Παραρτήματος 
Α που τέθηκαν υπόψη μας από 1 Ιανουαρίου 2019 και έως την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης. 

 Πραγματοποίηση συζητήσεων με μέλη της Διοίκησης του Ομίλου, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα 
σημαντικά χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γνωστοποιηθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο. 

 
Ευρήματα 
 
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 
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ΣΤ.  Βεβαίωση της ακρίβειας των οικονομικών δεικτών του Ομίλου που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις 
και τα λογιστικά αρχεία του Ομίλου και περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, λαμβάνοντας υπόψη και τη 
συμμόρφωση με τα ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures της 05.10.2015 και τα σχετικά Q&As 
/ ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) της 17.04.2020. 
 

Σχετικά με τη βεβαίωση της ακρίβειας των οικονομικών δεικτών του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην 
Ενότητα 3.8.3 «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης» του Ενημερωτικού Δελτίου, διενεργήθηκαν οι 
ακόλουθες διαδικασίες: 
 

 Επαλήθευση του τρόπου υπολογισμού των οικονομικών δεικτών του Ομίλου βάσει των ESMA Guidelines 
on Alternative Performance Measures της 05.10.2015 και των σχετικών Q&As / ESMA Guidelines on 
Alternative Performance Measures (APMs) της 17.04.2020 και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
χρήσης/περιόδου που αφορούν. 

 

Ευρήματα 
 

Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 
 

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση 
πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε διενεργήσει 
έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών 
Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των προαναφερόμενων. 
 

Περιορισμός χρήσης 
 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και Συμβούλους Έκδοσης ALPHA Bank και ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο πλαίσιο της επικείμενης έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς εκτός της ενσωμάτωσής της, μερικώς ή ολικώς, στο σχετικό Ενημερωτικό 
Δελτίο και παράθεσής της ως έγγραφο στη διάθεση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το σημείο 13.1 του 
Παραρτήματος 8 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα 
στοιχεία που αναφέρονται και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου στο 
σύνολό τους. 
 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021 
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