Αθήνα, 13 Απριλίου 2016

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 12 Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την
103/15.03.2016 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και τα οριζόμενα στην παρ. 2.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α. , η εκποίηση των 7.637 κοινών ονομαστικών
μετοχών της, που προέκυψαν από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα ως αποτέλεσμα των παρακάτω
αναφερομένων αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου:
1) 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 ψήφο ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας 0,30€ η καθεμία, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
24ης Μαΐου 2012, και τη διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 20 παλαιές, οι οποίες
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 23η Αυγούστου 2012 και προέκυψαν 1.719
μετοχές
2) 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 και προέκυψαν
5.918 μετοχές
Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης μετά την αφαίρεση των πάσης φύσης εξόδων και φόρων,
ανέρχεται σε 20.642,97 € που αντιστοιχεί σε 2,7030 € για κάθε μετοχή.
Το παραπάνω ποσό σύμφωνα με την 13/375/17.03.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα
κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα) υπέρ του συνόλου των
δικαιούχων, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης (ήτοι έως
την 21η Απριλίου 2016).
Η διαδικασία για την είσπραξη του αναλογούντος ποσού (κλασματικό δικαίωμα) από κάθε δικαιούχο
Μέτοχο είναι η εξής:
1. Ο Μέτοχος αποστέλλει αίτηση, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της
Εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα) είτε στο Fax 210 6968076, συνοδευόμενη από
Εκτύπωση Καρτέλας Σ.Α.Τ. καθώς και αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Η Βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Μετόχου καθώς και το δικαιούμενο
ποσό, θα είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, σε τρείς (3) εργάσιμες
ημέρες.
2. Με την προσκόμιση της Βεβαίωσης και Πιστοποιητικού (ΑΔΤ, Διαβατήριο, ΑΡΜΑΕ κ.λ.π.) στο Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων (Ακαδημίας 40, 101 74 Αθήνα) στην Υπηρεσία Αποδόσεων Παρακαταθηκών,
ο Μέτοχος θα παραλάβει από αυτό την ισόποση με το δικαιούμενο ποσό επιταγή. Εναλλακτικά αντί της
παραλαβής επιταγής ο δικαιούχος θα δύνανται να υποβάλει αίτηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων για την ηλεκτρονική μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε καταθετικό του λογαριασμό (την
αίτηση οι δικαιούχοι μπορούν να την παραλαμβάνουν είτε από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
είτε από την Εταιρεία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Μετόχων
της Εταιρείας (τηλ. 210 6968429)

