ΑθήναI M9 Mαίου OMMM

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Β.Ε. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών & Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 1999 ʼσκηση Δικαιώματος
Προτίμησης: 15 Μαίου 2000 · 15 Ιουνίου 2000
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας γνωστοποιεί στους κ.κK Μετόχους τα
παρακάτω:Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της NTης Ιανουαρίου
OMMM αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το
ποσό των δρχK 9KPPTK5P6KMMM με την έκδοση 4K668KT68 νέων κοινών
ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχK PPM έκαστης και τιμή διάθεσης
δρχK OKMMM ανά μετοχήK Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία τρεις EP) νέες για κάθε δέκα ENM)
παλαιές.Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της NOης Απριλίου OMMM
απεφάσισεI μεταξύ άλλωνI τη διανομή μερίσματος χρήσης N999I ύψους 5M
δραχμών ανά μετοχήK Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου και απόληψης μερίσματος της χρήσης N999 θα έχουν οι κάτοχοι
μετοχών της εταιρείας μέχρι και τη ΔευτέραI 8 Μαίου OMMMK Από την ΤρίτηI 9
Μαίου OMMMI η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών
ΑθηνώνI χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου και το δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης N999KΗ άσκηση
του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται από την ΔευτέραI N5 Μαίου OMMM
μέχρι και την ΠέμπτηI N5 Ιουνίου OMMM στα καταστήματα της ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣI όπου η εταιρεία έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό
λογαριασμό για την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.Η άσκηση των
δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνεται με προσκόμιση α) των «Βεβαιώσεων
Δικαιούχων Δικαιωμάτων Προτίμησης Ανωνύμων Αξιών» οι οποίες θα
βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών στους χειριστές του Συστήματος
Αύλων Τίτλων EΤράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες)I με ταυτόχρονη
καταβολή δρχK OKMMM ανά μετοχήI εντός της ανωτέρω προθεσμίαςI ήτοι από
ΔευτέραI N5 Μαίου OMMM έως ΠέμπτηI N5 Ιουνίου OMMMI β) τον Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου και την αστυνομική τους ταυτότητα.Στους
εγγραφόμενους θα δίνεται σχετική απόδειξηI η οποία δεν είναι αξιόγραφοI δεν
αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο
Χρηματιστήριο Αξιών ΑθηνώνK Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση
νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την περίοδο άσκησης δικαιωμάτωνI ήτοι
από τις N5 Μαίου OMMM έως και τις N5 Ιουνίου OMMMK Τα δικαιώματα
προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία παύουν
να ισχύουν.Η καταβολή μερίσματος θα γίνεται από την Nη Ιουνίου OMMM έως

και τις N5 Ιουνίου OMMM στα καταστήματα της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣK
Μετά την N5η Ιουνίου OMMM η καταβολή θα γίνεται στα γραφεία της εταιρείας
μαςI OOο χλμK Ε.ΟK Αθηνών · ΛαμίαςI ʼγιος Στέφανος ΑττικήςK Η είσπραξη του
μερίσματος θα γίνεται με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Δικαιούχου
Μερίσματος που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και την οποία
θα λάβουν οι μέτοχοι από τους χειριστές τους EΧρηματιστηριακές Εταιρίες ή
Τράπεζες) καθώς και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότηταςK
Επίσης οι μέτοχοι θα πρέπει να δηλώσουν τον Αριθμό Φορολογικού τους
Μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.ΥK Η πληρωμή μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο
είναι δυνατή μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση του δικαιούχουI με θεωρημένη
την υπογραφή από την αρμόδια αρχήI η οποία θα κατατίθεται κατά την
είσπραξη του μερίσματος.Το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας όπως εγκρίθηκε από το Δ.ΣK του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της εταιρείαςI
OOο χλμK Ε.ΟK Αθηνών · ΛαμίαςI ʼγιος Στέφανος ΑττικήςI στα γραφεία της
ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣI Συμβούλου της Έκδοσης EΔραγατσανίου 8)I
στο Χ.Α.ΑK και στα καταστήματα της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.Η
ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.ΑK μετά την
ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανακοινωθεί στον
τύπο.ʼγιος ΣτέφανοςI 5 Μαίου OMMM ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

