Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013
Ανακοίνωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών
Σε συνέχεια της από 11/12/2012 ανακοίνωσης η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Β.Ε.Τ.Ε» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 12/3/2013 εκπνέει η εκ του νόμου
τασσόμενη προθεσμία των έξι μηνών που παρέχεται στους Μετόχους για να
διαθέσουν είτε για να αποκτήσουν κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό
ακέραιων μονάδων μετοχών, από τα 1.719 κλασματικά υπόλοιπα μετοχών που
προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό
του 1.561.701 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 5.205.670 νέων κοινών με δικαίωμα
ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τη διανομή
δωρεάν μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 20 παλαιές, σύμφωνα με απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/5/2012, οι οποίες
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 12/9/2012.
Η Εταιρεία αποφάσισε την εκποίηση των εν λόγω κλασματικών δικαιωμάτων και
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην υπ’ αρ. 13/375/17.03.2006
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα υποβάλλει
γραπτό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας
εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων και το διορισμό του μέλους του
Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εν λόγω εκποίηση.
Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν του σχετικού αιτήματος της
Εταιρείας θα διορισθεί Μέλος του Χρηματιστηρίου που θα διενεργήσει την εν λόγω
εκποίηση, θα καθοριστούν τα προς εκποίηση κλασματικά υπόλοιπα και η ημερομηνία
έναρξης της διαδικασίας εκποίησης.
Εάν δεν εκποιηθούν στο σύνολό τους οι μετοχές την ορισμένη ημέρα, η διαδικασία
της εκποίησης θα συνεχιστεί την επόμενη ημέρα. Εάν και την επόμενη ημέρα
παραμείνει υπόλοιπο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ορίσει νέα ημερομηνία
εκποίησης, η οποία θα απέχει τουλάχιστον ένα μήνα από την αρχική ημερομηνία
εκποίησης.
Το καθαρό προϊόν της εκποίησης μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και
φόρων θα κατατεθεί αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων από το
διορισθέν Μέλος του Χρηματιστηρίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το
αργότερο εντός (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της
εκποίησης.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση τους μετόχους της και το
επενδυτικό κοινό για την ημερομηνία της εκποίησης σύμφωνα με τα ανωτέρω και εν
γένει για όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των Μετόχων της Εταιρείας
(τηλ.: 210-6968429 κα Μαίρη Θεοτοκάτου)

