ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 11.09.2020 θα αρχίσει
η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 6.229.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της
Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, όπως
αποφασίστηκε από την από 01.09.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (εφεξής
«Αύξηση»).
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της
στις 09.09.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.229.422 Νέων Μετοχών. Οι Νέες
Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους
λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, ύψους €68.523.642, θα διατεθούν για τη
χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της Εταιρείας που θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και
τους μετόχους της, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW,
της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW.
Σημειώνεται τέλος ότι, δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της
Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και
αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό περίπου 5,47% των ήδη εισηγμένων μετοχών της
Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που
έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. χωρίς να έχει γίνει άλλη εισαγωγή πέραν αυτής τους
τελευταίους δώδεκα μήνες, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την
εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. α’
της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Συνεπεία της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των
€36.044.507,40 διαιρούμενο σε 120.148.358 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής
αξίας €0,30 η κάθε μία.
Την 04.09.2020, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η υπ’ αριθμ. 92133/04.09.2020
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων– Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας
συνεπεία της ανωτέρω Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας
Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 9η Σεπτεμβρίου 2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση των 6.229.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που
ακολουθεί από την έγκριση του ΧΑ. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 11η Σεπτεμβρίου 2020 θα ξεκινήσει η
διαπραγμάτευση των 6.229.422 Νέων Μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση. Οι Νέες Μετοχές θα
είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών
των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85, Αθήνα - τηλ.: 210-6968457
(κ. Γεώργιο Κούφιο).
Αθήνα, 09.09.2020
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