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Ανακοίνωση - Ανακοινώνεται από την εταιρία "ΕΛ.ΒΕ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε." 
(εφεξής "η Εταιρία") ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 19ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε : 

α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστική αξίας της µετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ 

και  

β) την ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου  κατά το ποσό των 264.600 ευρώ µε επιστροφή 

κεφαλαίου στους µετόχους 0,02 ευρώ ανά µετοχή, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής 

από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ και η σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού 

της εταιρίας. 
Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτοχρονη µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 
των ευρώ  3.969.000, διαιρούµενο σε 13.230.000 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 
0,30 η κάθε µία. To Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενέκρινε µε την υπ' αριθ. 
Κ2-4606/8-7-2013 απόφασή του την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Το Χ.Α. 
την 22-8-2013 ενηµερώθηκε για την αύξηση µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρίας και την 
επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού ευρώ 0,02 ανά µετοχή. Κατόπιν των 
ανωτέρω, από την 28-8-2013 (τέσσερις εργάσιµες ηµέρες µετά την ενηµέρωση του Χ.Α.)  οι µετοχές της 
Εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία ευρώ 0,30 ανά µετοχή και χωρίς 
το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού ευρώ 
0,02 ανά µετοχή. Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα 
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει. ∆ικαιούχοι της 
επιστροφής κεφαλαίου είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30-8-2013 
(έξι εργάσιµες ηµέρες µετά την ενηµέρωση του Χ.Α.) για την εν λόγω εισηγµένη εταιρία. Ως ηµεροµηνία 
έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 06/09/2013 και θα πραγµατοποιηθεί µέσω της 
Εθνικής Τράπεζας.  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων µετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το 
δικαίωµα είσπραξης. 2. Μέσω πίστωσης του λογαριασµού τους στην Εθνική Τράπεζα, εφόσον οι µέτοχοι 
έχουν δηλώσει την συγκεκριµένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ. 3. Από το ∆ίκτυο των καταστηµάτων της 
Εθνικής Τράπεζας στους µετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι 
µετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασµό των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων ή για µετοχές που τηρούνται 
σε µερίδες µη εµφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των µετρητών από το ∆ίκτυο καταστηµάτων της 
Εθνικής Τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόµιση του ∆ελτίου Αστυνοµικής τους Ταυτότητας και της 
εκτύπωσης στοιχείων του αριθµού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθµ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωµή σε τρίτο 
πρόσωπο πραγµατοποιείται µόνον µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία 
τόσο του δικαιούχου µετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούµενου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. & 
Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 24 µηνών 
από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 6/9/2015, η επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά θα 
καταβάλλεται µόνο από τα γραφεία της εταιρίας, Άγιος Ανδρέας Καβάλας. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 25940-
23600,  κ. Θανάσης Κοσµίδης) 


