
Ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων, που προέκυψαν από 

το Reverse Split των μετοχών της AUTOHELLAS A.E. 

Η AUTOHELLAS ATEE ανακοινώνει ότι την 16/05/2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

εκποίησης των 2.661 κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν κλασματικά 

υπόλοιπα  από την μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών της 

εταιρείας από 36.360.000 σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), 

σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 3 παλαιών μετοχών, με αντίστοιχη 

αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,32 Ευρώ σε 0,96 Ευρώ, όπως 

είχε αποφασιστεί στην τακτική συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013 και 

εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν Κ2-5064(δις)/20.09.2013 απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης.  

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 26.450,34 ευρώ, που 

αντιστοιχεί σε 9,94 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή. 

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών 

δικαιωμάτων , οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων 

Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ε.Χ.Α.Ε. Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 (Joint Record Date). 

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό 

που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί ως εξής :  

Α) από την Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 ως ακολούθως :  

1.Μέσω των χειριστών τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παράσχει σχετική 

εξουσιοδότηση. 

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της  ALPHA BANK A.E., εφόσον τηρούν τις 

μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή 

έχουν ανακαλέσει σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. 

Β) από την Δευτέρα 02 Ιουνίου 2014 από τα καταστήματα της ALPHA BANK A.E., 

εφόσον δεν κατέστη δυνατή η απόδοση του προϊόντος εκποίησης μέσω των 

χειριστών τους κατά τα ανωτέρω.  

Η είσπραξη του προϊόντος εκποίησης στις περιπτώσεις Α) παρ.2 και Β) ανωτέρω, θα 

πραγματοποιείται με τη γνωστοποίηση στην Τράπεζα του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός 

Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και προσκόμιση του Αστυνομικού Δελτίου 

Ταυτότητας του δικαιούχου. Η είσπραξη από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή, 

εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, 

θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.  



Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο 

Τμήμα  Εξυπηρέτησης Μετόχων της AUTOHELLAS ATEE, οδός Βιλτανιώτη 31, 14564, 

Κηφισιά (τηλ 210 6264256).       

                  

 

 


