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Πληροφοριακό Έντυπο της εταιρίας “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ Α.Ε.” σύµφωνα µε το άρθρο 4 (παρ.2ε) του Ν. 3401/2005 

[Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Εντύπου έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2ε του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει 
κατά το χρόνο σύνταξής του. Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει 
συνταχθεί από την εταιρεία µε την επωνυµία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.”, η 
οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητά του. Είναι δε διαθέσιµο 
στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr και της Εταιρείας www.ascompany.gr] 

Έντυπο Πληροφοριών του άρθρου 4 (παρ.2ε) του Ν. 3401/2005 της εταιρείας 
µε την επωνυµία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 
Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (στο εξής η «Εταιρεία») σχετικά 
µε την εισαγωγή νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών οι οποίες διανέµονται δωρεάν στους υφιστάµενους µετόχους σε 
αναλογία δύο (2) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές 
κοινές ονοµαστικές µετοχές.   

       Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2013 

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών τίθεται υπόψη του Επενδυτικού 
Κοινού από την Εταιρεία προκειµένου να λάβει γνώση σχετικά µε την εισαγωγή 
νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών λόγω της 
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 27.12.2013. 

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 
27.12.2013, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού Κεφαλαίου της: α) µε 
συµψηφισµό αφορολόγητου αποθεµατικού από κέρδη πώλησης συµµετοχών 
και χρεογράφων ύψους 27.211,74 € µε ισόποσο µέρος ζηµιών από υποτίµηση 
συµµετοχών και χρεογράφων, β) µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου 
αποθεµατικού από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα, ποσού 74.323,20 
€, και υπαγωγή του σε φορολόγηση µε βάση το άρθρο 72 παρ. 11 του Ν. 
4172/2013, γ) µε κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεµατικών που προέρχονται 
από φορολογηθέντα κέρδη προηγούµενων χρήσεων, ήτοι των ετών 1999 και 
2000, µε εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης, ποσού 719.002,20 € µε 
υπαγωγή του σε φορολόγηση κατά τις διατάξεις του ν. 4110/2013 και δ) µε 
κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, ποσού 1.058.169,45 € µε φορολόγηση του 
ως άνω ποσού, κατά τις διατάξεις του ν. 4110/2013. 

Από το συνολικό προς κεφαλαιοποίηση ποσό -κατά τα ανωτέρω- ύψους 
1.851.494,85 €, µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου, προκύπτει 
καθαρό προς κεφαλαιοποίηση ποσό 1.662.629,20 €. Κατόπιν αυτού 
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αποφασίστηκε οµόφωνα η έκδοση 4.375.340 νέων ονοµαστικών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας 0,38 € έκαστη, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν προς τους 
µετόχους, µε αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές µετοχές. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 
των εννέα εκατοµµυρίων εννιακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
εβδοµήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (9.975.775,20 €), διαιρούµενο σε είκοσι 
έξι εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες σαράντα (26.252.040) κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα οκτώ εκατοστών (0,38) του 
ευρώ εκάστη. 

Η ως άνω Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις ενώπιον 
όλων των Αρµοδίων Αρχών για την υλοποίηση των αποφάσεών της. 

Την 24-01-2014 καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. µε κωδικό αριθµό καταχώρισης 
150793 η µε αριθ. Κ2-156/24-1-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Α∆Α: ΒΙΨΕΦ-ΩΤ0), µε την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω 
απόφαση περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς επίσης και η 
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Οι νέες µετοχές της Εταιρείας, θα διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα λήψης 
δωρεάν µετοχών από την τέταρτη (4η) εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία 
έγκρισης της εισαγωγής των νέων µετοχών από το ∆.Σ. του Χ.Α. 

∆ικαιούχοι των νέων µετοχών θα είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι 
στα αρχεία Σ.Α.Τ. έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έγκρισης της 
εισαγωγής των νέων µετοχών από το ∆.Σ. του Χ.Α. 

Η πίστωση των νέων µετοχών στις µερίδες των δικαιούχων θα 
πραγµατοποιηθεί την ίδια µέρα µε αυτή του προσδιορισµού των δικαιούχων. 

Η έναρξη της διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών, καθώς και η πίστωσή τους 
στις µερίδες των δικαιούχων, θα πραγµατοποιηθεί την τρίτη (3η) εργάσιµη από 
την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων. 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να 
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων της Εταιρείας (κ. Αγγελική Τανακίδου, τηλ. 572000). 

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών είναι διαθέσιµο και µπορούν να το 
προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της Εταιρείας µε την 
επωνυµία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ Α.Ε.” και 
το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” και σε ηλεκτρονική µορφή στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ascompany.gr). 

 


