
 
 
 

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014  
  

 
Ανακοίνωση για πρόθεση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών 

 
 
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό κοινό ότι, από την 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του 1.261.320 €, με 
κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο, με την έκδοση 4.204.400 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας 0,30€ η καθεμία, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της 25ης Ιουλίου 2013, και τη διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 1 
νέα μετοχή προς 25 παλαιές, οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών από την 1η Νοεμβρίου 2013, προέκυψαν 5.918 κλασματικά δικαιώματα επί 
των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.   Σημειώνεται ότι προέκυψαν επίσης 68 
επιπλέον κλασματικά δικαιώματα επί των 1.719 κλασματικών δικαιωμάτων από την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών, σύμφωνα με την από 
24/5/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.  
Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι Μέτοχοι κάτοχοι κλασματικών δικαιωμάτων από την ως 
άνω αύξηση θα εισπράξουν το ποσό της εκποίησης των 1.787 μετοχών, κατά την 
αναλογία του ο κάθε ένας. 
 
Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εισαγωγή των 
νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση, οπότε και εκπνέει η προθεσμία κατά την οποία 
παρέχεται στους Μετόχους το δικαίωμα είτε να διαθέσουν είτε να αποκτήσουν 
κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών, προτίθεται να 
προβεί στην εκποίηση των ως άνω κλασματικών υπολοίπων μετοχών και στην 
απόδοση του αναλογούντος ποσού στους δικαιούχους Μετόχους.  
 
Τα κλασματικά υπόλοιπα θα εκποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν 3371/2005 
και την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 13/375/17.3.2006.  
 
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ θα ακολουθήσει την διαδικασία εκποίησης όπως 
ορίζεται από τον Νόμο. Η εταιρεία θα αιτηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη 
χορήγηση άδειας για την εκποίηση, η οποία θα περιλαμβάνει τον καθορισμό των προς 
εκποίηση μετοχών, τον διορισμό Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη 
διενέργειά της και την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας. Οι μετοχές θα 
εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το ποσό της εκποίησης θα 
κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα είναι διαθέσιμο στους 
δικαιούχους.  
  
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 
Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (τηλ 210 6968429, υπεύθυνη κ. Μαίρη Θεοτοκάτου).  
 


