Παρασκευή, 01/10/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ (REVERSE SPLIT) ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι
την 6η Οκτωβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη, θα διενεργηθεί εκποίηση 54 κοινών ονομαστικών
μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν λόγω κλασματικών υπολοίπων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για 54 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, που αφορούν
κλασματικά υπόλοιπα που προέκυψαν κατά την εισαγωγή στο Χ.Α. προς διαπραγμάτευση
την 17η Σεπτεμβρίου 2010, 18.648.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών
που προήλθαν από μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010. Οι νέες μετοχές
προήλθαν από την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από πενήντα λεπτά (€
0,50) σε ένα ευρώ (€ 1,0) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού αυτών (reverse split) σε
αναλογία 2 παλαιές μετοχές προς μια νέα. Η εν λόγω μεταβολή εγκρίθηκε από την
Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου Κ2 – 7573/28–07- 2010.
Η Εταιρία MERIT ΧΑΕΠΕΥ ορίσθηκε ως το μέλος του Χ.Α. που θα αναλάβει την εκποίηση
των κλασματικών υπολοίπων των μετοχών σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή
Νομοθεσία.
Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης των μετοχών δεν θα έχει απόκλιση ποσοστού
μεγαλύτερου του ένα τις εκατό (1%) της τιμής εκκίνησης που θα έχει η μετοχή κατά την
ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης (6 Σεπτεμβρίου 2010).
Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα αποδοθεί στους δικαιούχους με επιμέλεια της
εκδότριας.
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. με νεότερη ανακοίνωση της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για
το αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται προκειμένου οι δικαιούχοι να εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ 210 5515000, υπεύθυνος κος Βασίλης
Μάνεσης).

