Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012

Ανακοίνωση για την ακύρωση ιδίων μετοχών και συνακόλουθη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου
Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που
πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2012, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη
μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου
πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (1.566.000 €) με ακύρωση πέντε
εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (5.220.000) ιδίων μετοχών ονομαστικής
αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία, με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η αγορά των ως άνω ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από
26/8/2008 μέχρι 27/1/2012 σε εκτέλεση των από 23/6/2008 και 12/5/2010
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των από 23/6/2008 και 22/6/2010
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Συνεπεία της μείωσης 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 κάθε μία.
Την 22/06/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμ. Κ24453 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της
Εταιρείας.
Η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της
13ης Ιουλίου 2012, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι, από την 19η Ιουλίου
2012 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι
χιλιάδων (5.220.000) κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Υπεύθυνη κ. Μ. Θεοτοκάτου (τηλ. 2106968429).

