Διάθεση Συμπληρώματος Πληροφοριακού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΥ «ΣΟΥΡΩΤΗ»”

Η “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ «ΣΟΥΡΩΤΗ»” (εφεξής η
«Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με την απόφαση 12/697/10.11.2014 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι από σήμερα Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 είναι
διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό το Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου που
εγκρίθηκε την 26.07.2017 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η από
15.06.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 10 της απόφασης 12/697/10.11.2014 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει ή έχουν εγγραφεί να
αγοράσουν τις μετοχές πριν από την δημοσίευση του Συμπληρώματος του Πληροφοριακού
Δελτίου της Εταιρείας, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή, το
αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση του συμπληρώματος του
Πληροφοριακού Δελτίου, ήτοι από την Παρασκευή 28.7.2017 έως και την Δευτέρα
31.7.2017
Το Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε
ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.souroti.gr, στον δικτυακό τόπο
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr και του Συμβούλου Έκδοσης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» www.ibg.gr, καθώς και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα
γραφεία της Εταιρείας στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 06, τηλ. 2396041590, καθώς
και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης, Αιγιαλείας 32, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, τηλ.
2108173000.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. 2396041590 εσωτ.221 (υπεύθυνη κα Λόλα Αθηνά), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης έχει ως εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
26.7.2017
27.7.2017
27.7.2017
28.7.2017
31.7.2017
31.07.2017
01.08-10.08.2017
11.08.2017

ΓΕΓΟΝΟΣ
Έγκριση Συμπληρώματος του Πληροφοριακού Δελτίου από το Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Δημοσίευση του Συμπληρώματος (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας,
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συμβούλου Έκδοσης)
Ανακοίνωση για τον τρόπο και τον τόπο διάθεσης του Συμπληρώματος του
Πληροφοριακού Δελτίου, καθώς και για την περίοδο υπαναχώρησης του
Επενδυτικού Κοινού
Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού
Λήξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιώματος προτίμησης
Διάθεση αδιάθετων μετοχών
Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την κάλυψη της ΑΜΚ

