
 
 

Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2022 
 

Ανακοίνωση  
 
 
Η AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (εφεξής «Autohellas» ή 

«Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 03.11.2022 ανακοίνωσής της, σχετικά με την αύξηση και 

ισόποση μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με αύξηση και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας 

της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους, ανακοινώνει 

το πέρας της προθεσμίας των 40 ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης.  

Στο διάστημα αυτό οι δανειστές της εταιρείας δεν υπέβαλαν αντιρρήσεις κατά της καταβολής του 

προϊόντος της μειώσεως. Από την 05.12.2022, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο 

Χ.Α. με ονομαστική αξία, οκτώ λεπτά του ευρώ (ευρώ 0,08) ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα 

συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία, 05.12.2022, η τιμή έναρξης 

διαπραγμάτευσης των μετοχών προσαρμόστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε 

συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει 

λόγω της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας συνεπεία της αύξησης και 

ισόποσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τα ανωτέρω.  

Δικαιούχοι του ποσού της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου (1,00 ευρώ ανά μετοχή καθαρό) είναι 

οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 06.12.2022. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το πώς διαμορφώνεται το τελικό καθαρό ποσό της επιστροφής ανά 

μετοχή μετά την προσαύξηση του ποσού της επιστροφής που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της 

Εταιρείας περιλαμβάνονται στην από 03.11.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2022. 

Θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Alpha Bank ως ακολούθως:  

(α) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές 

εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές 

αποφάσεις της.  

β) Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων 

δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., 

υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα 

διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου 

καταστημάτων της «ALPHA BANK».  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210 626 4256. 

  


