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'Εκθεση Διασψάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Δήλωσης Ετιάρκειας Κεαλαίου Κίνησης της
Διοίκησης της «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

α.

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

β.

το

γ.

το

Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο καιΣύμβουλο'Εκδοσης ALPHA
Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

ΚΑΙ

ΒΑΝΚ Α.Ε.

Γενικά

Εξετάσαμε τη Δήλωση Ειτάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης (εφεξής η "Δήλωση"), που διατυπώνεται από τη διοίκηση της
εταιρείας καιτου ομίλου της "DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Διοίκηση"), στην Ενότητα 4.1 του με ημερομηνία
23.06.2022 Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το "Ενημερωτικό Δελτίο"), που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 της Επιτροπής,
στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς της Εταιρείας "DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ' ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία" καιαπό κοινού
με τις θυγατρικές εταιρείες/κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, 0 «Ομιλος») νέων κοινών, ονομαστικών, με
δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου καιτης Εισαγωγής του συνόλου
των κοινών μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από
22.03.2022 απόφαση της'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης
πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης" (ISAE 3000).
Η
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"Εργα Διασφάλισης

Ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας
Διοίκηση της Εταιρείας αφού εξέτασε τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, τις αναμενόμενες ταμειακές ροές
εξέταση περιόδου, συνεκτιμώντας καιτην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, έχει εκφράσειτην γνώμη ότιτο
κεφάλαιο κίνησης επαρκείγια να καλύψειτις τρέχουσες δραστηριότητεςτης Εταιρείας καιτου Ομίλου γιατους
επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έκθεσης διασφάλισης' όπως αυτό
προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις που η ίδια έχει καταρτίσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη
των αναγκών αυτών βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων που δεν εξαρτώνται μόνο από την Εταιρεία.
Η σύνταξη καιπαρουσίαση της Δήλωσης αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας' σύμφωνα με το Άρθρο 14
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 καιτοσημείο 3.Ιτου Παραρτήματος ΙΙτου κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2019/980' όπως προβλέπεται από τις παραγράψους 128-156, που εμπεριέχονται στις αναθεωρημένες προτάσεις
της Ευρωπα·ίκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority "ESMA")' αναφορικά
με τη συνεπή εψαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού' στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας μετην έκδοση και διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, μέσω δημόσιας προσψοράς στην Κύρια
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Διοίκηση έχει επίσης την ευθύνη για την κατάρτιση των σχετικών
χρηματοοικονομικών προβλέψεων, όπως και των παραδοχών που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση των εν λόγω
προβλέψεων. Επίσης' η Διοίκηση έχειτην ευθύνη γιατη συνεπή εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού περί έκδοσης
ενημερωτικού δελτίου.
Η

της υπό

Deloitte

Συμμόρψωση

μετην

αρχή της ανεξαρτησίας

και

Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας

Έχουμε συμμορωθεί με τους Κανόνες ανεξαρτησίας καιτις λοιιτές απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για

Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και ο οποίος βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές ακεραιότητας,
αντικειμενικότητας, επαγγελματικής ικανότητας και δέουσας ειτιμέλειας, εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής
συμπεριφοράς.
Η ελεγκτική εταιρεία μας εψαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο Δικλίδων Ποιότητας 1 και κατά συνέπεια διατηρεί ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων τεκμηρ ιωμένων πολιτικών και διαδικασιών
σχετικά με τη συμμόρψωση με τις απαιτήσεις δεοντολογίας, τα επαγγελματικά πρότυπα καιτις ισχύουσες νομικές
και κανονιστικές απαιτήσεις.

Ευθύνη του Ελεγκτή

και

εύρος διενεργηθείσας εργασίας

δική μας ευθύνη είναι η διατύπωση συμπεράσματος, σύμψωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασψάλισης
"Εργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης", για την υπό
εξέταση Δήλωση, την υποστήριξη των σχετικών παραδοχών και, συνεπώς, την εκτίμηση της επάρκειας κεψαλαίου
κίνησης της Εταιρείας καιτου Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραψής της
παρούσας έκθεσης διασφάλισης, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας. Επιπλέον, αξιολογήσαμε την
εφαρμογή από τη Διοίκηση των "Αρχών για την προετοιμασία δηλώσεων επάρκειας κεΦαλαίου κίνησης", όπως
περιγράφονται στις παραγράψους 128 156 που περιλαμβάνονται στην επικαιροποίηση των προαναφερόμενων
αναθεωρημένων προτάσεων της ESMA.
Σχεδιάσαμε και διενεργήσαμε την εργασία μας με σκοπό να αποκτήσουμε τις πληροφορίες, αναλύσεις και
επεξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες, όπου αυτές ήταν διαθέσιμες, προκειμένου να αξιολογήσουμε κατά πόσο η
Δήλωση συνάδει με τις υιοθετηθείσες παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης.
Σημειώνεται ότι η υπό εξέταση Δήλωση, σι σχετικές χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις, σι καταρτισθείσες αναλύσεις
ευαισθησίας, καθώς και σι βασικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν σι χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις, έχουν
διαμορφωθεί με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Συνεπώς, δεν μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι η
πραγματική διαμόρφωση του κεψαλαίου κίνησης θα είναι αυτή που προβλέπεται από τη Διοίκηση και σημαντικές
αποκλίσεις μπορεί να προκύψουν στην επόμενη περίοδο.
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Συμπέρασμα
Με βάση την εξέταση των στοιχείων που μας παρασχέθηκαν για την υποστήριξη των παραδοχών και, συνεπώς, της
εττάρκειας κεφαλαίου κίνησης, έχουμε την γνώμη ότι η Διοίκηση εύλογα δηλώνει ότιτο κεψάλαιο κίνησης της
Εταιρείας καιτου Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
έκθεσης διασψάλισης, επαρκεί για να χρηματοδοτήσειτις τρέχουσες δραστηριότητές της/του.
Από την εξέταση των στοιχείων που μας παρασχέθηκαν, εκφράζουμε το συμπέρασμα ότι η Δήλωση έχει διατυπωθεί
κατάλληλα από τη Διοίκηση, στην Ενότητα 4.1 "Δήλωση για την Επάρκεια Κεψαλαίου Κίνησης" του Ενημερωτικού
Δελτίου, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979
και (ΕΕ) 2019/980 και τις αναθεωρημένες προτάσεις της ESMA.
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Περιορισμός χρήσης
Η

ιταρούσα έκθεση χορηγείται στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EURO ΒΑΝΚ
και συντάχθηκε για να ενσωματωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο
με ημερομηνία 23.06.2022 της Εταιρείας

Α.Ε.

"DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ",

να

κοινοιτοιηθεί στην Ειτιτροτιή Κεψαλαιαγοράς, και να τεθεί ως έγγραψο στη διάθεση του
στο τμήμα 21, του ιταραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980

ειτενδυτικού κοινού σύμψωνα με τα οριζόμενα
και δεν ειτιτρέιτεται καμία άλλη χρήση της.

Αθήνα,

23 Ιουνίου 2022
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