ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 06.07.2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ «ΣΟΥΡΩΤΗ»” ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15
ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ «ΣΟΥΡΩΤΗ»” θα αυξηθεί έως το ποσό των €4.600.000,10 με την
καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 7.419.355 νέων μετοχών, ονομαστικής
αξίας €0,62 ανά μετοχή, με τιμή διάθεσης €0,62 ανά μετοχή και με διατήρηση του
δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,474990717 νέες
ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά ονομαστική μετοχή.
Διευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση
κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν
είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το
άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Δεν προβλέπεται εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Κ. 12/697/10.11.2014.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.
Σύμβουλος Έκδοσης

Η ημερομηνία του Συμπληρώματος του Πληροφοριακού Δελτίου είναι η 26 Ιουλίου 2017
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Εισαγωγή
Το παρόν Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου αφορά στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
«ΣΟΥΡΩΤΗ»” (εφεξής η «Εταιρεία») με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ
των παλαιών μετόχων (εφεξής η «Αύξηση») σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 15 Ιουνίου 2017.

Στο παρόν Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου, σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο της 6ης
Ιουλίου 2017, περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι
πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με
εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη χρηματοοικονομική
κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας, καθώς και τα δικαιώματα
που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το παρόν Συμπλήρωμα του
Πληροφοριακού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Πληροφοριακού Δελτίου που
εγκρίθηκε με την από 6.7.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

Το παρόν Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου της Εταιρείας καταρτίστηκε και
διατέθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του
Πληροφοριακού Δελτίου, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 1 του Ν.3401/2005 καθώς και
της απόφασης 12/697/10.11.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Το Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου θα 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.» (εφεξής ο «Σύμβουλος Έκδοσης») www.ibg.gr, καθώς και σε
έντυπη μορφή εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.
570 06, τηλ. 2396041182, καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης, Αιγιαλείας 32,
Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, τηλ. 2108173000.
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Το παρόν Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες
σημαντικές για την Εταιρεία πληροφορίες που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο
που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου της Εταιρείας την 6η Ιουλίου 2017, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 2, παρ. 10 της απόφασης. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ (α) των
δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου και (β)
των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, οι δηλώσεις στο (α)
υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 της
απόφασης 12/697/10.11.2014, οι επενδυτές που έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις
κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του
Συμπληρώματος του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά
ή την εγγραφή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του
παρόντος Συμπληρώματος.

1.

Υπεύθυνα Πρόσωπα

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συμπληρώματος, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Συμπλήρωμα περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η
δημοσιοποίηση προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφο 10 της απόφασης
12/697/10.11.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:


Στα γραφεία της Εταιρείας, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 06, τηλ. 23960 41590
(εσωτερικό 221), (υπεύθυνη η κ. Λόλα Αθηνά)



Στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
Αιγιαλείας 32, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210 8173000

Υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος του Πληροφοριακού
Σημειώματος και την ακρίβεια όλων των στοιχείων που περιέχονται είναι τα εξής:


Ο κ. Γεώργιος Λώλας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος,
τηλ. 23960 41590



Ο κ. Κωνσταντίνος Μαμάρας, Οικονομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, τηλ. 23960
41590



Ο κ. Γεώργιος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, τηλ. 23960 41590
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Η κ. Φανή Ισαακίδου, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, τηλ.
23960 41590



Ο κ. Στυλιανού Γεώργιος, Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας, τηλ. 23960 41590



Η κ. Μουστάκα Αναστασία, Διευθύντρια Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Εταιρείας,
τηλ. 23960 41590

Η Εταιρεία, ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα υπεύθυνα
πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος
Συμπληρώματος, ως φυσικά πρόσωπα, καθώς και ο Σύμβουλος Έκδοσης ως νομικό
πρόσωπο, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος.

Τα παραπάνω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του
Συμπληρώματος, η Εταιρεία, τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και
ο Σύμβουλος Έκδοσης ως νομικό πρόσωπο, δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο
για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα είναι, εξ όσων
γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις ή αναφορές που θα μπορούσαν να
καταστήσουν το περιεχόμενό του παραπλανητικό και συμφωνούν µε το περιεχόμενο του
παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης 12/697/10.11.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Σύμβουλος Έκδοσης δηλώνει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 6 του Ν.3401/2005, ήτοι έχει άδεια για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της
αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς
δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Ν.3606/2007, όπως ισχύει.

Ο Σύμβουλος Έκδοσης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» καθώς και τα πρόσωπα που
ενεργούν για λογαριασμό του είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία και επισημαίνεται ότι δεν
έχουν συμφέροντα τα οποία δύναται να επηρεάσουν την παρούσα αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με εξαίρεση την αμοιβή που θα λάβει η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης.
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2.

Σημαντικές Συμβάσεις

Σύμβαση με Super League
Την 17.07.2017 η Εταιρεία σύναψε σύμβαση με τον αστικό συνεταιρισμό περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής η «Super League») σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία θα προβεί σε
ανταποδοτική χορηγία στη Super League με σκοπό την προβολή της, έναντι € 3,3 εκ. πλέον
Φ.Π.Α., εκ των οποίων ποσό ύψους € 1,9 εκ. πλέον Φ.Π.Α. θα καταβληθεί για την
αγωνιστική περίοδο 2017-2018 και ποσό ύψους € 1,4 εκ. πλέον Φ.Π.Α. θα καταβληθεί για
την αγωνιστική περίοδο 2018-2019. Η καταβολή του συνόλου του ποσού θα γίνει σε 8
τριμηνιαίες δόσεις οι οποίες θα καταβληθούν από την 1.8.2017 έως την 31.5.2019.

Διευκρινίζεται ότι βάσει της σύμβασης, το ως άνω αντάλλαγμα (ή τμήμα αυτού), αντί της
Εταιρείας, δύναται, αν το επιθυμεί, να το καταβάλει προς τη Super League η εταιρεία με την
επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ωστόσο σε περίπτωση μη
καταβολής του ανταλλάγματος, την πλήρη σχετική ευθύνη έναντι της Super League θα
φέρει η Εταιρεία.

Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας, η οποία συνάπτεται για τις
αγωνιστικές

περιόδους 2017-2018 και 2018-2019 η Εταιρεία θα προβληθεί με τους

παρακάτω τρόπους:


το Πρωτάθλημα της Super League και των Playoffs (Ανδρών) θα ονομαστεί
«Πρωτάθλημα Super League - Σουρωτή» και «Play-Offs Super League – Σουρωτή»



μέσω ειδικού λογότυπου στο οποίο θα απεικονίζεται το υφιστάμενο διακριτικό
γνώρισμα της Super League και το σήμα ή διακριτικό τίτλο της Εταιρείας



η Εταιρεία θα αναφέρεται ως «Χρυσός Χορηγός της Super League» ή / και ως
«Μέγας Χορηγός της Super League»



προβολή στον ιματισμό των ποδοσφαιριστών της Super League



πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής στο γήπεδο



πρόγραμμα προβολής στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων



πρόγραμμα προβολής σε έντυπες & διαδικτυακές εκδόσεις



πρόγραμμα επιχειρηματικής φιλοξενίας και εμπορικών συνεργειών (δικαίωμα
διοργάνωσης

προωθητικών

ενεργειών

και

διανομής

προωθητικού

και

διαφημιστικού υλικού του μέσα στα γήπεδα)


εκδηλώσεις (από κοινού με τη Super League)
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δικαίωμα χρήσης των σημάτων της Super League, του πρωταθλήματος Super
League καθώς και των σημάτων των ΠΑΕ – μελών της Super League



δικαίωμα χρήσης προεπιλεγμένων φωτογραφιών των ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ –
μελών της Super League

Για την προστασία της Εταιρείας, η σύμβαση περιέχει μια σειρά ρητρών σε περίπτωση που
η Super League δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της (π.χ. χρηματική αποζημίωση κ.α.) Η
ανωτέρω σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των μερών.
Η σύναψη της παραπάνω σύμβασης εγκρίθηκε στην από 14.7.2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. της
Εταιρείας.

Η χρηματοδότηση της παραπάνω σύμβασης θα γίνει με σύναψη κοινού ομολογιακού
δανείου που θα καλυφθεί από τον όμιλο Belterra Holdings LTD, ο οποίος είναι ο μοναδικός
μέτοχος της Belterra Investment Limited, η οποία την 19.7.2017 κατέχει 59,18% του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι όροι του κοινού ομολογιακού δανείου θα
συμφωνηθούν με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών στο άμεσο μέλλον
και θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε νέα συνεδρίασή του.

Η Εταιρεία αναμένει ότι το κόστος του ομολογιακού δανείου (κεφάλαιο, έξοδα έκδοσης και
χρηματοδοτικό κόστος) θα αντισταθμιστεί από την προσδοκώμενη αύξηση των πωλήσεων
λόγω της παραπάνω προβολής της.

3.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την από 14.7.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ.
Ιωάννης Ιωαννίδης δήλωσε την παραίτησή του από Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού
αποδέχθηκε την υποβληθείσα παραίτηση του κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, ανασυγκροτήθηκε σε
σώμα για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας του, ήτοι μέχρι την 21.12.2021, και εξέλεξε
ομόφωνα τον κ. Γεώργιο Λώλα, ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Εταιρείας και τον κ. Artur Davidian του Edward ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
αυτής.

Βάσει των ανωτέρω το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε στην από
14.7.2017 συνεδρίασή του παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Γεώργιος Λώλας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Artur Davidian

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Ιωαννίδης

Μέλος

Maria Goncharova

Μέλος

Κωνσταντίνος Φωτιάδης

Μέλος

Ευστράτιος Βολάνης

Μέλος

Ιωάννης Μαυραντζούλης

Μέλος

Γεώργιος Στρατάκης

Μέλος

Αναστασία Μουστάκα

Μέλος

4.

Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Στο από 6.7.2017 εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πληροφοριακό
Δελτίο της Εταιρείας, αναφέρεται εκ παραδρομής ότι τα δικαιώματα προτίμησης μπορούν
να ασκηθούν με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό GR6301722160005216008707520 της
Τράπεζας

Πειραιώς

αντί

του

ορθού

που

είναι

ο

λογαριασμός

GR9201722160005216086664055 της ίδιας τράπεζας.

5.

Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση του Εκδότη

Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή
στη χρηματοοικονομική ή/και εμπορική θέση της Εταιρείας από την 06.07.2017,
ημερομηνία έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου της Εταιρείας από το Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και έως την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρώματος Πληροφοριακού
Δελτίου με εξαίρεση την υπογραφή της από 17.7.2017 σύμβασης ανταποδοτικής χορηγίας
με την Super League.

6.

Διαδικασία υπαναχωρήσεως από την άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 της απόφασης
12/697/10.11.2014 κάθε σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα
σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, που μπορεί να
επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο
που μεσολαβεί από την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου έως τη λήξη της προσφοράς
αναφέρεται στο Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη
συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών
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πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος του Πληροφοριακού Δελτίου, μπορούν να
υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών από την δημοσίευσή του.

Σε περίπτωση που κάποιος Επενδυτής που έχει ήδη εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών
επιθυμεί να υπαναχωρήσει, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία, η οποία θα
επιστρέψει ατόκως το ποσό εγγραφής στο λογαριασμό που θα δηλώσει ο κάθε Επενδυτής.

7.

Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης είναι το ακόλουθο:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
26.7.2017

27.7.2017

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

27.7.2017

Πληροφοριακού Δελτίου, καθώς και για την περίοδο υπαναχώρησης του
Επενδυτικού Κοινού

28.7.2017

Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού

31.7.2017

Λήξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού

31.07.2017

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιώματος προτίμησης

01.08-10.08.2017

Διάθεση αδιάθετων μετοχών

11.08.2017

Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την κάλυψη της ΑΜΚ
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