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Απιθμόρ μηηπώος Ανωνύμων Εηαιπειών : 13165/06/B/86/14 

Έκθεζη Διάθεζηρ Ανηληθένηων Κεθαλαίων από ηην αύξηζη ηος Μεηοσικού 

Κεθαλαίος 
Για ηην πεπίοδο 01.01.2009 έωρ 31.12.2009 

 

Γλσζηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ 
Αζελώλ 33/24.11.2005, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 25/17.07.2008 απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, όηη από ηελ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ 
Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ, κε 

αλαινγία 3 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο γηα θάζε 10 παιαηέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 

€0,41 θαη ηηκή δηάζεζεο 2,20 επξώ αλά κεηνρή πνπ έιαβε ρώξα ζύκθσλα κε ηελ από 17/6/2009 
απόθαζε ηεο Β’ επαλαιεπηηθήο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη 

ζύκθσλα κε ηελ 524/28.9.2009 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ην πεξηερόκελν ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, αληιήζεθαλ 

θαζαξά θεθάιαηα ύςνπο 82.703.708 επξώ (82.916.400,60 επξώ κείνλ έμνδα έθδνζεο 212.693 

επξώ). 
 

Από ηελ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ εθδόζεθαλ 125.630.910 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 
νη νπνίεο εηζήρζεζαλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζηηο 6/11/2009. Η 

πηζηνπνίεζε ηεο θάιπςεο ηεο αύμεζεο έγηλε από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 
30/10/2009. 

 

Σε ζρέζε κε ην δεκνζηεπκέλν Δλεκεξσηηθό Γειηίν δελ ππήξμε κεηαβνιή ζηα έζνδα από ηελ 
έθδνζε ηεο αύμεζεο ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. Τα αληιεζέληα θεθάιαηα, ζύκθσλα κε ην 

Δλεκεξσηηθό Γειηίν ζα ρξεζηκνπνηνύλην γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ θεθαιαίσλ 306 εθαη. 
επξώ ηα νπνία θαηεβιήζεζαλ ζηνπο νκνινγηνύρνπο επελδπηέο γηα ηελ πξόσξε απνπιεξσκή 

ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ. 

 
Γελ πθίζηαληαη «αδηάζεηα θεθάιαηα» ηνπνζεηεκέλα ζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηεο εηαηξίαο 

θαηά ηελ 
31.12.2009. 

 

Τα αληιεζέληα θεθάιαηα, ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξόκελα ζην Δλεκεξσηηθό Γειηίν δηαηέζεθαλ 
κέρξη ηελ 31.12.2009, σο αθνινύζσο: 

 

Ποςό που 

Καταβλήθηκε

Δαπάνεσ ζκδοςησ 212.693 212.693

Σύνολο 82.916.401 82.916.401 82.916.401

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αποπληρωμή βραχυπρόθεςμου δανειςμοφ για 

την πρόωρη αποπληρωμή του μετατρζψιμου 

ομολογιακοφ δανείου

Αποπληρωμή Βραχυπρόθεςμου δανειςμού 82.703.708

Δ
ά
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α

Δαπάνεσ ζκδοςησ

82.916.401

Σύνολο

82.916.401

(Ποσά σε ευρώ)

Δανειςμόσ
Τρόποσ Διαθζςεωσ αντληθζντων κεφαλαίων / Ενημερωτικό Δελτίο (ποςά ςε  €)

Τρόποσ διαθζςεωσ αντληθζντων κεφαλαίων

Συνολικό Διατεθζν 

Κεφάλαιο 

 


