
 

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014 

 

Ανακοίνωση για πρόθεση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών 

Η AUTOHELLAS ΑΤΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της απόφασης της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013, για μείωση του 

συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 36.360.000 σε 12.120.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές (Reverse split), οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών από τις  22 Οκτωβρίου 2013 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε 

μετοχής από 0,32€ σε 0,96€, προέκυψαν 2.661 κλασματικά δικαιώματα επί των νέων 

κοινών ονομαστικών μετοχών. Σημειώνεται  ότι η Εταιρεία προχώρησε  στη συνέχεια σε 

μείωσης της ονομαστικής αξίας λόγω Επιστροφής Κεφαλαίου από €0,96 σε 0,32€.  

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι μετά την παρέλευση εξαμήνου από την μείωση του συνολικού 

αριθμού των υφισταμένων μετοχών,  - οπότε και εκπνέει η προθεσμία κατά την οποία 

παρέχεται στους Μετόχους το δικαίωμα είτε να διαθέσουν, είτε να αποκτήσουν 

κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών,- προτίθεται να 

προβεί στην εκποίηση των ως άνω 2.661 κλασματικών υπολοίπων μετοχών και στην 

απόδοση του αναλογούντος ποσού στους δικαιούχους Μετόχους.  

Τα κλασματικά υπόλοιπα θα εκποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3371/2005 και 

την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 13/375/17.3.2006. 

Η AUTOHELLAS ΑΤΕΕ θα ακολουθήσει την διαδικασία εκποίησης όπως ορίζεται από τον 

Νόμο. Οι μετοχές θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και το ποσό της 

εκποίησης θα διανεμηθεί στους Μετόχους, όπως τους αναλογεί, μέσω των Χειριστών τους 

στο ΣΑΤ εφόσον έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση ή μέσω δικτύου καταστημάτων 

Τράπεζας που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Παράλληλα και μέσω της ίδιας 

διαδικασίας, θα διανεμηθεί στους δικαιούχους κλασματικών υπολοίπων και το αναλογούν 

ποσό, βάση των κλασματικών τους υπολοίπων, που αφορά την επιστροφή κεφαλαίου η 

πληρωμή του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2013. Με νεότερη ανακοίνωση, 

θα υπάρξει ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία καθώς και τους όρους πληρωμής 

αυτών.      

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα 

Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6264256, υπεύθυνος κος Αλέξης Καραμαλής).           


