
AUTOHELLAS ATEE 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 

Σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών της 
AUTOHELLAS ATEE στο Χ.Α.στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 
παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς σε στελέχη της. (Αρθρο 4, 
παρ.2, περ.στ’) 

Η AUTOHELLAS ATEE (η Εταιρία) στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του 
εγκεκριμένου από τη Γ.Σ των Μετόχων της Προγράμματος Παροχής 
Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς Μετοχών σε στελέχη της, πληροφορεί το κοινό 
αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή του 
Προγράμματος, την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των κινητών αξιών που 
διατέθηκαν και των οποίων θα ζητήσει τη εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο 
Χ.Α., ως εξής :    

1. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών 
μέχρι την 19-12-2007 και σε συνδυασμό με τους όρους του προγράμματος, το 
δικαίωμα ασκήθηκε από οκτώ (8) δικαιούχους από το σύνολο των οκτώ (8) 
στελεχών στα οποία απευθύνθηκε το πρόγραμμα αυτό. 

2. Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε σε 240.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές 
της AUTOHELLAS ATEE, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η καθεμία, οι οποίες 
και διατέθηκαν στο σύνολό τους. 

3. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί σε 2 Ευρώ.  

4. Η καταβολή του ποσού σε μετρητά ολοκληρώθηκε στις 19-12-2007, ανήλθε 
σε 480.000,00 Ευρώ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με 
την από 20-12-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Το 
υπερβάλλον ποσό που προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης 
και της ονομαστικής αξίας, ποσού 403.200,00 Ευρώ θα αχθεί στο λογαριασμό 
 «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιo». Το Υπουργείο Ανάπτυξης 
προέβει στις 21/12/2007 στην καταχώριση στο ΜΑΕ με τις υπ’ αριθμ. K2-
18381 και K2-18381 (δις) ανακοινώσεις, στοιχείων της εταιρίας σχετικά αφενός 
με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αφ ετέρου με την 
πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής. 

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την κατά τα ως άνω αύξηση του, 
ανέρχεται σε 11.635.200,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 36.360.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη.  

6. Η Εταιρία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια 
του περιεχομένου του είναι η κ. Πελεκάνου Γαρ., Οικονομική Διευθύντρια της 
AUTOHELLAS ATEE  (Βιλτανιώτη 31 – Κηφισιά  145 64). 

 



 

Το έντυπο παροχής πληροφοριών του Ν.3401/2005 μπορούν να 
προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρίας ( Βιλτανιώτη 31 
– Κηφισιά 14564 ) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
(www.hertz.gr).  

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας στο 
Τμήμα Eξυπηρέτησης Μετόχων (Ko Αλέξη Καραμαλή, Τηλ: 210-6264243). 


