Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει, ότι με την με αριθμ. 103/15.3.2016 απόφαση
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μελετών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διορίστηκε η
ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα
διενεργήσει την εκποίηση των 7.637 μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες προέρχονται 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
Η εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων θα διενεργηθεί την Τρίτη 12/4/2016, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 2.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την
αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος.
Το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα
προσέρχονται οι μέτοχοι προκειμένου να εισπράξουν το ποσό της εκποίησης που τους
αναλογεί.
Το αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και η διαδικασία, περιλαμβανομένων των
δικαιολογητικών που απαιτούνται, προκειμένου οι δικαιούχοι να εισπράξουν το ποσό που
τους αναλογεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γίνουν γνωστά με νεότερη
ανακοίνωση της Εταιρείας.

