
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ REVERSE SPLIT 

 

 Η “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό 

τίτλο “AS COMPANY S.A.” (στη συνέχεια «Εταιρία») ανακοινώνει στους μετόχους και 

επενδυτές, σύμφωνα προς τη διάταξη του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 13/375/17.3.2006 

Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι από την αύξηση της ονομαστικής 

αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από 0,34 ευρώ σε 0,68 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του 

συνολικού αριθμού των μετοχών από 26.252.040 σε 13.126.020 νέες κοινές ονομαστικές 

μετοχές, με συνένωση των παλαιών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας (reverse split), με 

αναλογία δύο (2) παλαιές προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή, η οποία αποφασίστηκε 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.6.2016 και εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

69749/1.7.2016 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (Δνση 

Εταιριών & ΓΕΜΗ), προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών, που αντιστοιχούν σε τριάντα 

τέσσερις (34) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.  

Δικαιούχοι των κλασματικών υπολοίπων είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία 

του Σ.Α.Τ. της «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ» την 20.7.2016 (record date). 

Σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ. 2 του Ν. 2396/1996 και την απόφαση 13/375/17.03.2006 του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία καλεί τους δικαιούχους των 

εν λόγω κλασματικών υπολοίπων, εντός εξαμήνου από την ημερομηνία εισαγωγής των νέων 

μετοχών προς διαπραγμάτευση, ήτοι από την 22.7.2016, είτε να διαθέσουν τα κλασματικά 

τους υπόλοιπα, είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα για το 

σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών. Με την παρέλευση της ανωτέρω εξάμηνης 

προθεσμίας, τα κλασματικά υπόλοιπα που θα υφίστανται, θα εκποιηθούν με επιμέλεια της 

Εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το προϊόν της εκποιήσεως θα αποδοθεί στους 

δικαιούχους αυτών, κατʼ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.  

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία εκποίησης και την εξέλιξή της, θα 

γνωστοποιηθούν εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 572000, κα Σόνια Στροίκου). 


