ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 3401/2005 ΤΗΣ
«Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤHΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ (SPLIT)
Με την από 12 Σεπτεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ
Α.Ε.Β.Ε.» :
α)Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των
3.729.600,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση έκτακτου φορολογηθέντος
αποθεματικού με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
από 0,90 Ευρώ σε 1,20 Ευρώ.
β)Αναπροσαρμόστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1,20 Ευρώ σε
0,40 Ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας
από 12.432.000 σε 37.296.000
Οι ως άνω 24.864.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές πρόκειται να
διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία δύο (2)
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική
μετοχή.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε
δεκατέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ
(14.918.400) διαιρούμενο σε τριανταεπτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα
έξι χιλιάδες (37.296.000) ονομαστικές μετοχές, ονοματικής αξίας σαράντα
λεπτών (0,40) η κάθε μία.
Η αύξηση αποφασίστηκε και οι δωρεάν μετοχές διανέμονται για λόγους
αύξησης της εμπορευσιμότητας της μετοχής.
Την 18.9.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’
αριθμ. Κ2-13804 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία
εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας,
σύμφωνα με την από 12.9.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων.
Την 19.9.2007 πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η καταβολή της
αύξησης ήτοι με την από 19.9.2007 λογιστική εγγραφή ενεγράφη στο
μετοχικό κεφάλαιο ποσό 3.729.600,00 Ευρώ (κεφαλαιοποιούμενο
αποθεματικό).
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η τέταρτη (4η)
εργάσιμη ημέρα που θα ακολουθήσει την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής
των νέων μετοχών στο Χ.Α.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 24.864.000 νέων δωρεάν μετοχών θα
γίνει την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία
αποκοπής του δικαιώματος.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Εντύπου και την ακρίβεια των
στοιχείων που περιέχει είναι οι Στυλιανός Χ. Κουτσοθανάσης, Οικονομικός
Διευθυντής και Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ. 210 5515000)
και Βασίλης Ν. Μάνεσης, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και
Επενδυτικών Σχέσεων (τηλ. 210 5515000).
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν
να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπεύθυνος κ. Βασίλης Μάνεσης 210 5515000)

