ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (εφεξής η
«Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν,
ότι στις 20.12.2016 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού
Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών των νέων μετοχών της Εταιρίας που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου με εισφορά εις είδος του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της εταιρίας
«ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», που αποφασίστηκε με την από 25.06.2015 Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και συμπληρώθηκε – εξειδικεύτηκε με την από
11.04.2016 μετ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
Συνεπεία των ανωτέρω, ήτοι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 73.649.149,20, διαιρούμενο σε
245.497.164 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, και έχει
τροποποιηθεί αναλόγως το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του ενεργητικού καθώς και
τμήματος του παθητικού της εταιρίας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» όπως ορίζει ειδικότερα το
άρθρο 106θ ΠτΚ, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 08.06.2016 (ΚΑΚ 654111). H πιστοποίηση
της εν λόγω αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας της 02.06.2016 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η.
την 08.06.2016 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 60685/08.06.2016 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την
συνεδρίασή της στις 20.12.2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών των 41.261.980 νέων κοινών μετοχών. Η Εταιρία ανακοινώνει ότι
την 27.12.2016 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 41.261.980 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών., που προέκυψαν από την προαναφερθείσα
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Οι ως άνω νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των
επενδυτών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης
διαπραγμάτευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Κηφισίας 56 και Δελφών,
Μαρούσι 151 25 (κα Μάχη Παπατόλη, τηλ.210 3724900).
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