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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την περίοδο άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης των
επενδυτών λόγω της από 22.05.2017 δημοσίευσης Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των
παλαιών μετόχων ποσού 23.272.106,40 ευρώ με την έκδοση και διάθεση 77.573.688 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε μίας και τιμή διάθεσης 0,30
ευρώ ανά μετοχή (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), σε αναλογία 38,3433646445215 νέων μετοχών για
κάθε μία (1) παλαιά μετοχή, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της 2 Φεβρουαρίου 2017, σε συνδυασμό με την από 03.04.2017 απόφαση του Δ.Σ.
(εφεξής η «Αύξηση»), καλύφθηκε, κατά 1,08326 φορές με την καταβολή συνολικού ποσού
25.209.773,10 ευρώ, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος
προεγγραφής παλαιών μετόχων και αποκτησάντων δικαιωμάτων προτίμησης κατά την περίοδο
διαπραγμάτευσής τους.
Ειδικότερα, στην Αύξηση συμμετείχαν συνολικά 26 παλαιοί μέτοχοι και αποκτήσαντες δικαιώματα
προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους, οι οποίοι άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα
προτίμησης από την 04.05.2017 έως και την 18.05.2017 με την καταβολή συνολικού ποσού
737.638,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2.458.794 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό αρχικής κάλυψης
της Αύξησης κατά 3,17%. Επίσης, από τους 26 συμμετέχοντες, ασκήθηκαν δικαιώματα
προεγγραφής από 5 κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που είχαν ασκήσει πλήρως τα
δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούσαν με την καταβολή συνολικού ποσού
24.472.134,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ζήτηση για 81.573.783 Νέες Μετοχές, με αποτέλεσμα τη
συνολική υπερκάλυψη της Αύξησης κατά 1,08326 φορές.
Ο υφιστάμενος μέτοχος Givenrise άσκησε πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής
έως το ποσό της Αύξησης, σύμφωνα με την από 30.12.2016 Σύμβαση Επένδυσης και
Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της και όπως
περιλαμβάνεται στο, από 24.04.2017 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
Ενημερωτικό Δελτίο.
Επιπλέον σημειώνεται ότι κατά την περίοδο υπαναχώρησης, ήτοι την περίοδο 24.05.201725.05.2017, δεν υπήρξε υπαναχώρηση επενδυτή και συνεπώς δεν υφίσταται διαφοροποίηση των
ως άνω αποτελεσμάτων κάλυψης της Αύξησης.
Το Δ.Σ. της Εταιρίας συνεδρίασε στις 26.05.2017 με σκοπό την αναλογική κατανομή των ως άνω
μετοχών που αιτήθηκαν οι ασκήσαντες δικαιώματα προεγγραφής, όπως αποφασίσθηκε από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.02.2017, σε συνδυασμό με την από 03.04.2017
απόφαση του Δ.Σ., καθώς και την πιστοποίηση της Αύξησης.
Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη
μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, όπως έχει δηλωθεί από τους
δικαιούχους κατά τη συμμετοχή στην Αύξηση.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη
διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.
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