Αθήνα, 20 Ιουλίου 2012

Ανακοίνωση της Εταιρείας για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον
αριθμό των μετοχών
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 24ης Μαΐου 2012, αποφάσισε την
αναδιάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία υλοποιείται σε τρία,
διαδοχικά, στάδια ως εξής:
1)
Με την με αρ. 10 απόφαση της ως άνω Συνέλευσης μειώνεται το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα έξι
χιλιάδων ευρώ (1.566.000 €) με την ακύρωση 5.220.000 ιδίων μετοχών.
2)
Εν συνεχεία με την με αρ. 11 απόφαση αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων
εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (5.205.670€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού
αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής
αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) σε τριάντα πέντε λεπτά
του ευρώ σε (0,35€) και ταυτόχρονα μειώνεται κατά το ποσό των πέντε
εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (5.205.670€)
με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε λεπτά του
ευρώ (0,35€) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) και το ποσό της εν λόγω μείωσης
επιστρέφεται στους Μετόχους.
3)
Ακολούθως με την με αρ. 12 απόφαση αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων
επτακοσίων ενός ευρώ (1.561.701 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού
αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση πέντε
εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (5.205.670) 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 20 παλαιές
Με την υλοποίηση της με αρ. 10 απόφασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και την
συνακόλουθη μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης 5.220.000
ιδίων μετοχών, στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.
3556/2007 και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των
ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους
δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες
είκοσι ευρώ (31.234.020 €) και διαιρείται σε εκατόν τέσσερα εκατομμύρια εκατόν
δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (104.113.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει το Επενδυτικό Κοινό, για το ύψος του Μετοχικού
Κεφαλαίου, μετά την ολοκλήρωση και των επόμενων σχετικών εταιρικών πράξεων.

