
AUTOHELLAS ΑΤΕΕ: Εισαγωγή νέων μετοχών από συγχώνευση AUTOHELLAS 

ATEE 

 

Η   Εταιρία με την επωνυμία AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι στις 17.05.2016 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 56.250 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών 

της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία, που προέκυψαν από την αύξηση 

του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία 

των εταιρειών με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η 

Απορροφηθείσα Α) και «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Απορροφηθείσα Β και από κοινού με την Απορροφηθείσα Α, οι 

Απορροφηθείσες Εταιρείες), την οποία ενέκρινε η από 15 Σεπτεμβρίου 2015 Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (η Αύξηση). Από την ίδια ως άνω 

ημερομηνία 17.05.2016, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα 

διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό 

με  την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.  

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας αυξήθηκε κατά 18.000€ με την έκδοση 56.250 νέων κοινών ονομαστικών 

μετοχών. Δικαιούχοι των ως άνω νέων μετοχών είναι οι έξι (6) μέτοχοι των 

Απορροφηθεισών Εταιρειών (ήτοι, οι κ.κ. Θεόδωρος Βασιλάκης, Εμμανουέλλα 

Βασιλάκη, Ευτύχιος Βασιλάκης, Γεώργιος Βασιλάκης, Χρήστος Μπάτας και η εταιρεία 

SERRA HOLDINGS LIMITED) και με βάση τη σχέση ανταλλαγής που ενέκρινε η από 15 

Σεπτεμβρίου 2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι: 

α) Κάθε μέτοχος της Απορροφηθείσας Α θα ανταλλάσει μία μετοχή που κατέχει με 

0,001376305 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,32€ η 

κάθε μία. 

Β) Κάθε μέτοχος της Απορροφηθείσας Β θα ανταλλάσει μία μετοχή που κατέχει με 

0,009406113 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,32€ η 

κάθε μία. 

 

Ο αριθμός των μετοχών των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας παραμένει 

αμετάβλητος.  

 



Οι ως άνω νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής,  

στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των ως άνω μετόχων στο Σύστημα Άυλων 

Τίτλων (Σ.Α.Τ.).,κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης. 

 

Μετά τη συγχώνευση και τη συνακόλουθη λόγω συγχώνευσης αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού με την υπ αρ. πρωτ. 122427/30.11.2015 απόφασή του και 

την καταχώρηση αυτών στο ΓΕΜΗ την 30.11.2015 (σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. 

122484/30.11.2015 ανακοίνωση καταχώρησής τους), το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.908.400 ευρώ διαιρούμενο σε 12.213.750 κοινές, 

ονομαστικές, με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΧΑ κατά τη συνεδρίασή της στις 12.05.2016 ενέκρινε την 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 56.250 νέων, κοινών, ονομαστικών με 

ψήφο μετοχών της Εταιρείας. 

 

Η Εταιρεία δεν εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο ή πληροφοριακό έντυπο του ν. 3401/2005, 

όπως ισχύει, βάσει των άρθρων 3 παρ. 2(β) και 4 παρ. 2(α) του ν. 3401/2005, όπως 

ισχύει, καθώς η διάθεση των ως άνω νέων μετοχών δεν συνιστά δημόσια προσφορά 

κατά το ν. 3401/2005, ενώ οι νέες προς εισαγωγή μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό  

0,461% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι, ποσοστό 

χαμηλότερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 

210 6264256). 

 

Κηφισιά, 13/05/2016 

 

 

 

 

 


