15/06/16
Ανακοίνωση καταχώρησης μετοχών στα ηλεκτρονικά αρχεία της ATHEXCSD
Η εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (η
«Εταιρία») ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
25.06.2015, όπως συμπληρώθηκε – εξειδικεύτηκε με την από 11.04.2016 απόφαση του ίδιου οργάνου και την
υπ' αριθμ. 185/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας, με την
οποία επικυρώθηκε η από 30.04.2015 Συμφωνία Εξυγίανσης καθώς και της πιστοποίησης της αύξησης από
το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 02.06.2016, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των €
12.378.594,00 με την έκδοση 41.261.980 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε
μία. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με εισφορά σε είδος του ενεργητικού καθώς και τμήματος του
παθητικού της εταιρίας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.».
Η προαναφερθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο («Γ.Ε.Μ.Η.») στις08.06..2016 με την υπ' αριθμ. 60685/08.06.2016 απόφαση Η τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, που αποφασίστηκε από τις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις των
μετόχων της Εταιρίας, εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 45181/26.04.2016 αποφάσεως του Γ.Ε.ΜΗ.
Μετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε € 73.649.149,20 και
διαιρείται σε 245.497.164 κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.
Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την παρούσα αύξηση καταχωρήθηκαν στο σύνολο τους στα ηλεκτρονικά
αρχεία της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. («ATHEXCSD»), στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών
στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της εισφέρουσας εταιρίας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. την
14.06.2016.
Οι νέες μετοχές που προήλθαν από την ανωτέρω αύξηση αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης τους από την εταιρία ΔΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ στους πιστωτές της σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην από 30.04.2015
Συμφωνία Εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 185/2016 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας, με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων
διαδικαστικών ενεργειών και εγκρίσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρο Κηφισιάς 56 & Δελφών, Μαρούσι 15125 (κα Μάχη Παπατόλη, τηλ. 210
37 24 900).

