ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΑΤΞΗΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΜΔΙΩΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
Αλαθνίλωζε - Αλαθνηλώλεηαη από ηελ εηαηξία "ΔΛ.ΒΔ Α.Δ." (εθεμήο "ε Δηαηξία") όηη ε Ταθηηθή Γεληθή
Σπλέιεπζε ηωλ κεηόρωλ ηεο 3εο Ινπλίνπ 2014 απνθάζηζε :

α) ηην αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος με κεθαλαιοποίηζη μέποςρ ηηρ διαθοπάρ από έκδοζη
μεηοσών ςπέπ ηο άπηιο με αύξηζη ηηρ ονομαζηική αξίαρ ηηρ μεηοσήρ από 0,30 εςπώ ζε 0,33 εςπώ
και
β) ηην ηαςηόσπονη μείωζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος καηά ηο ποζό ηων 396.900 εςπώ με
επιζηποθή κεθαλαίος ζηοςρ μεηόσοςρ 0,03 εςπώ ανά μεηοσή, με μείωζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηηρ
μεηοσήρ από 0,33 εςπώ ζε 0,30 εςπώ και η ζσεηική ηποποποίηζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 5 ηος
καηαζηαηικού ηηρ εηαιπίαρ.
Μεηά ηελ ωο άλω κείωζε, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ επξώ 3.969.000,
δηαηξνύκελν ζε 13.230.000 θνηλέο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο επξώ 0,30 ε θάζε κία. To
Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο ελέθξηλε κε ηελ ππ' αξηζ. K2-3214 απόθαζή ηνπ ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο. Τν Φ.Α. ηελ ……….. ελεκεξώζεθε γηα ηελ
αύμεζε κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην θαη ηαπηόρξνλε
ηζόπνζε κείωζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηωλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ κε
θαηαβνιή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο πνζνύ επξώ 0,03 αλά κεηνρή. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω θαη ζύκθωλα κε
ην νηθνλνκηθό εκεξνιόγην ηεο εηαηξίαο, από ηελ 24/11/2014 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ζα είλαη
δηαπξαγκαηεύζηκεο ζην Φ.Α. κε ηε λέα νλνκαζηηθή αμία επξώ 0,30 αλά κεηνρή θαη ρωξίο ην δηθαίωκα
ζπκκεηνρήο ζηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο πνζνύ επξώ 0,03 αλά
κεηνρή. Από ηελ ίδηα εκεξνκελία, ε ηηκή εθθίλεζεο ηωλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζην Φ.Α. ζα δηακνξθωζεί
ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ όπωο ηζρύεη. Γηθαηνύρνη ηεο επηζηξνθήο
θεθαιαίνπ είλαη νη κέηνρνη πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ Σ.Α.Τ. ηεο 25/11/2014 γηα ηελ ελ
ιόγω εηζεγκέλε εηαηξία. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ νξίδεηαη ε
1/12/2014 θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζω ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο. 1. Από ηνπο Φεηξηζηέο ηωλ δηθαηνύρωλ
κεηόρωλ, εθόζνλ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ην δηθαίωκα είζπξαμεο. 2. Μέζω πίζηωζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπο
ζηελ Δζληθή Τξάπεδα, εθόζνλ νη κέηνρνη έρνπλ δειώζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα ωο ρεηξηζηή ζην Σ.Α.Τ.
3. Από ην Γίθηπν ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ζηνπο κεηόρνπο πνπ δελ έρνπλ δεηήζεη είζπξαμε
από ηνλ Φεηξηζηή ηνπο ή ηωλ νπνίωλ νη κεηνρέο θπιάζζνληαη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ηωλ Διιεληθώλ
Φξεκαηηζηεξίωλ ή γηα κεηνρέο πνπ ηεξνύληαη ζε κεξίδεο κε εκθαληζζέληωλ επελδπηώλ. Γηα ηελ είζπξαμε
ηωλ κεηξεηώλ από ην Γίθηπν θαηαζηεκάηωλ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο είλαη αλαγθαία ε πξνζθόκηζε ηνπ
Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο ηνπο Ταπηόηεηαο θαη ηεο εθηύπωζεο ζηνηρείωλ ηνπ αξηζκνύ Κ.Α.Μ.Δ. (Κωδ. Αξηζκ.
Μεξίδαο Δπελδπηή ζην ΣΑΤ). Η πιεξωκή ζε ηξίην πξόζωπν πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ κε ηελ πξνζθόκηζε
εμνπζηνδόηεζεο, ε νπνία ζα θέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηόζν ηνπ δηθαηνύρνπ κεηόρνπ, όζν θαη ηνπ
εμνπζηνδνηνύκελνπ (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν, Α.Γ.Τ. & Α.Φ.Μ.), ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο από Αζηπλνκηθή ή άιιε Αξρή. Με ηελ πάξνδν 24 κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
θαηαβνιήο, δει. από ηελ 2/12/2016, ε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε κεηξεηά ζα θαηαβάιιεηαη κόλν από ηα
γξαθεία ηεο εηαηξίαο, Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη θ.θ. κέηνρνη κπνξνύλ λα
απεπζύλνληαη ζην Τκήκα Δμππεξέηεζεο Μεηόρωλ ηεο εηαηξείαο (ηει. 25940-23600, θ.Θαλάζεο Κνζκίδεο).
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