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1. της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΙΙΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Τον δ.τ. «PRlCEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ» (εφεξής «PWC»), που

εδρεύει στο Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 268), με ΑΦΜ 094399907 και εκπροσωπείται νομίμως

και

2. του Αντώνιου Αντωνιάδη του Ρένου, κατοίκου Χολαργού (Κλειούς 12), με ΑΦΜ

135453631

Προς

τον Ιωάννη Τσιγκουνάκη του Αποστόλου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Σίνα 14),

ατομικώς και υπό τη ιδιότητά του ως εταίρου και διαχειριστή της δικηγορικής εταιρείας με

την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που

εδρεύει ομοίως ως άνω.

1. Στις 21.12.2020 μάς κοινοποιήθηκε η με Ιδια ημερομηνία εξώδικη δήλωσή σας με

την οποία διαμαρτύρεστε για τάχα σκοπούμενη συκοφάντησή σας Βάσει συγκεκριμένων

αναφορών που διαλαμόάνονται στην από 05.11.2020 Ενδιάμεση ‘Εκθεση Έκτακτου

Διαχειριστικού Ελέγχου (εφεξής «η ‘Εκθεση») της α’ εξ ημών, η οποία τυγχάνει απλώς και

μόνο να υπογράφεται από τον B’ εξ ημών.

2. Προς αποφυγή πάσης φύσεως παρεξηγήσεων και παρερμηνειών, επισημαίνονται τα

ακόλουθα:

3. ‘Οπως πολύ καλώς γνωρίζετε, η Εταιρεία μας διεξήγαγε διαχειριστικό έλεγχο επί

των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας «FOiLl FOLLIE

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’. (εφεξής «Foul Follie»). Ο

διαχειριστικός έλεγχος της Foul FouIie διατάχθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2893/2018

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εφεξής «ΜΠΑ»).

4, Η διεξαγωγή του διαxειριστικού ελέγχου και η σύνταξη της υπό κρίση ‘Εκθεσης

έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ακριΒώς επιτάσσει η υπ’ αριθμ. 2893/2018

απόφαση ΜΠΑ, το περιεχόμενο της οποίας θεωρούμε ότι γνωρίζετε. Στο πλαίσιο της εν

λόγω δικαστικής απόφασης - εντολής, δεν μας ζητήθηκε ούτε πραγματοποιήσαμε τακτικό

έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, όπως έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική

νομοθεσία (ίδ. σελ. 18 της ‘Εκθεσης). Συνεπώς, τα όσα αναφέρετε στη δήλωσή σας Περί μη

συμμόρφωσής μας στα Διεθνή Λογιστικά ή Ελεγκτικά Πρότυπα προΒάλλονται όλως

αλυσιτελώς.

5. Ο σκοπός του έκτακτου διαxειριστικού ελέγxου που διατάχθηκε από το ΜΠΑ

συνίσταται στην καταγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάρτιση και δημοσίευση

από την Foul FoIIle παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο της ανάθεσης



αυτής, καταγράφηκαν, με Βάση τα στοιχεία τα οποία έθεσε υπόψη μας κατά τη διάρκεια της

εργασίας μας η διοίκηση της Foul Follie (n σύνθεση της οποίας μεταΒλήθηκε μεσούσης της

εργασίας μας), όσα ευρήματα κρίθηκε ότι είχαν σημασία για Την κατανόηση του τι συνέΒη

στη Foul Follie. Τα ευρήματα και στοιχεία παρατίθενται στην ‘Εκθεση όπως μας δόθηκαν

από τη Foul Follie ή δηλώθηκαν από το προσωπικό και τη δισίκησή της ή είναι

καταγεγραμμένα στα αρxεία της. Η καταγραφή ευρημάτων, αντιλαμΒάνεστε, διαφέρει από

την αιτίαση εναντίον οποιουδήποτε προσώπου. Ουδείς εξ ημών είχε την παραμικρή πρόθεση

ΒλάΒης σιουδήποτε φυσικού προσώπου, υμών ασφαλώς συμπεριλαμΒανομένων.

6. ‘Οσον αφορά το αίτημα σας για περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων επισημαίνουμε ότι

το αντικείμενο της εργασίας μας προσδιορίζεται από την προαναφερόμενη απόφαση του

ΜΠΑ. Η ίδια απόφαση προσδιορίζει και τους αποδέκτες της ‘Εκθεσης.

7. Αρνούμενοι όλες τις αιτιάσεις σας, Θεωρούμε υποχρέωσή μας να επαναλάΒουμε το

αυτονόητο, ότι δηλαδή τόσο η α’ εξ ημών όσο και ο B’ εξ ημών ατομικώς, έχουμε καθήκον

να πράττουμε και πράπουμε πάντοτε στο πλαίσιο της εκάστοτε δοθείσας εντολής ελέγχου

εφαρμόζοντας πιστό τους ισΧύοντες κανόνες που διέπουν τις εργασίες των νομίμων

ελεγκτών.

8. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να παραδώσει την παρούσα προς

ον απευθύνεται, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου μας, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της

στην έκθεση επίδοσης.
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