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Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 17-12-2001 
αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το πoσό των 
85.197.044 δρχ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σχηματισθέντων από 
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρειας βάσει του Ν.2065/1992 και 
από αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.1828/89,  την μείωση της ονομαστικής αξίας 
όλων των Μετοχών της Εταιρείας από 210 δρχ. σε 170,375 δρχ.(0,50 Ευρώ), την 
έκδοση 1.194.700 νέων Μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στους Μετόχους σε 
αναλογία 2 νέες προς 5 παλαιές, την έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της 
ονομαστικής αξίας όλων των  Μετοχών σε Ευρώ.  Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο, 
εκφρασμένο πλέον σε Ευρώ, ορίζεται σε 2.090.725,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 
4.181.450 Μετοχές ονοματικής αξίας εκάστης 0,50 Ευρώ. 

  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, με την υπ αριθμό Κ2-89/31-01-2002 απόφαση του, 
ενέκρινε τις παραπάνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την 
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ενημερώθηκε, στη 
συνεδρίαση του της 21-02-2002,  για την μείωση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής 
από 0,616 Ευρώ (210 δρχ) σε 0,50 Ευρώ και επίσης ενέκρινε την εισαγωγή προς 
διαπραγμάτευση των 1.194.700 νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ, που 
προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την μείωση της 
ονομαστικής αξίας της Μετοχής. 

  

Δικαιούχοι των νέων Μετοχών της Εταιρείας θα είναι οι Μέτοχοι, κατά τη λήξη της 
συνεδρίασης του Χ.Α.Α., την 04-03-2002. 



  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 05-03-2002, όποτε και θα λάβει 
χώρα η προσαρμογή της χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής, οι Μετοχές της 
Εταιρείας θα διαπραγματεύονται πλέον με την νέα ονομαστική αξία των 0,50 Ευρώ 
ανά Μετοχή, και χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με 
διανομή δωρεάν Μετοχών. 

  

Από την 12-03-2002, ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων Μετοχών στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες από το 
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών Σ.Α.Τ. των 
δικαιούχων Μετόχων. 
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