
 

 
  

 
 
 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013 
  
 
 

Ανακοίνωση   
α) ακύρωσης ιδίων μετοχών και συνακόλουθης μείωσης του μετοχικού 
κεφαλαίου 
β) έγκρισης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν 
μετοχών 
 
   
Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το 
επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που 
πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2013, αποφάσισε την αναδιάρθρωση του 
μετοχικού της κεφαλαίου, σε δύο διαδοχικά στάδια, ως εξής : 
1) Μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ (1.262.721 €) με την 
ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εννέα χιλιάδων εβδομήντα (4.209.070) 
ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία, με αντίστοιχη 
τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5  του Καταστατικού της Εταιρείας. 
Από το σύνολο των υπό ακύρωση 4.209.070 μετοχών, 3.280.000 μετοχές 
αποκτήθηκαν την 5/4/2013, από την συνδεδεμένη εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  Α.Ε.,  με 
σκοπό την ακύρωσή τους και την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε μερική 
εκτέλεση της από 9/10/2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων και οι υπολειπόμενες 929.070 αποκτήθηκαν  κατά το διάστημα από 
27/1/2012 μέχρι 24/9/2012 σε εκτέλεση των από 12/5/2010 και  24/5/2012 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των από 22/6/2010 και 25/5/2012 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 
τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (31.533.000 €) 
διαιρούμενο σε εκατόν πέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (105.110.000) κοινές 
με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) 
η καθεμία.  
 
2)  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό του ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (1.261.320 €), 
με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων (4.204.400) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής 
αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν 
στους Μετόχους της Εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 25 παλαιές. 
Κατόπιν  της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα 
δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ 
(32.794.320 €) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις 
χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία. 
 
 
 



 

Την 14η Οκτωβρίου 2013 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’ 
αριθμ. Κ2-5570 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας 
συνεπεία της ως άνω μείωσης και της εν συνεχεία αύξησης του μετοχικού της 
κεφαλαίου. 

 
Η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 
18ης Οκτωβρίου 2013 ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 
των ως άνω νέων δωρεάν μετοχών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζονται τα εξής: 
1)  Από την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2014 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 
τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εννέα χιλιάδων εβδομήντα (4.209.070) κοινών 
ονομαστικών μετοχών οι οποίες ακυρώνονται. 
 
2) Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών ορίζεται η Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 
2013. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες 
στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης 
των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του 
Χ.Α, όπως ισχύει,  

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 
Τρίτη 29  Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων – record 
date). 

Ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των 4.204.400 νέων δωρεάν 
ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η Παρασκευή 1 
Νοεμβρίου 2013. Κατά την ως άνω ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης οι νέες 
μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων, ως αυτοί έχουν κατά τα 
ανωτέρω προσδιοριστεί, οι οποίες τηρούνται στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων της Εταιρείας τηλ. 210 6968429, κ. Μαίρη Θεοτοκάτου. 
 
 
 


