
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  

Ωραιόκαστρο, 25/11/2022 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο «AS COMPANY Α.Ε.» (Αρ. 

ΓΕΜΗ: 057546304000), σε συνέχεια της από 01/11/2022 ανακοίνωσής της, 

ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 16 Νοεμβρίου 2022, ολοκληρώθηκε η 

εκποίηση τριάντα τεσσάρων (34) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Οι 

μετοχές αυτές προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα, σύμφωνα προς τη διάταξη του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 13/375/17.3.2006 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, 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 της, 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). 

Η εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων διενεργήθηκε από τη «ΣΑΡΡΗΣ 

ΑΧΕΠΕΥ». Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 71,53 ευρώ που 

αντιστοιχεί σε 2,1038 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή. 

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών 

υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.) στις 21/07/2016 (record date). 

Η πληρωμή του καθαρού προϊόντος της εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους των 

κλασματικών υπολοίπων, θα γίνει από την Εταιρία με κατάθεση στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του συνόλου των δικαιούχων.  

Για την είσπραξη του αναλογούντος ποσού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, οι δικαιούχοι μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν:  



(α) τα φυσικά πρόσωπα, την Αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό 

της ταυτότητάς τους έγγραφο και εκτύπωση των στοιχείων της μερίδας τους στο 

Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)  

(β) τα νομικά πρόσωπα, όλα τα δικαιολογητικά ως αναφέρονται στην Υπουργική 

απόφαση 2/36842/0094 (ΦΕΚ Β/1794/7.9.2007) και εκτύπωση των στοιχείων της 

μερίδας τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Εάν η είσπραξη διενεργηθεί από 

εκπρόσωπο δικαιούχου μετόχου, θα πρέπει να προσκομίζεται και σχετική 

εξουσιοδότηση, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, με πλήρη στοιχεία εξουσιοδοτούντος 

και εξουσιοδοτημένου.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη 

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας, τηλεφωνικά: +30 2310 572000 ή 

μέσω email: investors@ascompany.gr 
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