Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στις 31.12.2006 ανήρχετο σε Ευρώ 5.208.253,20 είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και
διαιρείται σε 14.076.360 Κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,37 η κάθε μια. Η διαμόρφωση του Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά την τελευταία οκταετία ακολούθησε τα εξής στάδια:



Με την από 16.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 359/18.01.2000) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
κατά 67.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της χρήσης 1991 και με
έκδοση 13.400 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 377.035.000 δρχ., διαιρούμενο σε 75.407 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας
5.000 δρχ. έκαστη.



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.12.1999 (ΦΕΚ 1067/15.2.2000) αποφάσισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
- Την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.000 δρχ. σε 100 δρχ. με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των
μετοχών σε 3.770.350.
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

κατά 100.380.000 δρχ. με την έκδοση 1.003.800 νέων κοινών

ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, από τις οποίες οι 47.800 θα διατεθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση
ενώ 956.000 θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα
πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.5.2000 (ΦΕΚ 6962/21.7.2000) ανακάλεσε τις αποφάσεις της προηγούμενης Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της 27.12.1999 σχετικά

με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του

Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω παρελεύσεως της προθεσμίας πέντε μηνών για την καταβολή της αυξήσεως και επανέλαβε
και επιβεβαίωσε εκ νέου τις ίδιες αποφάσεις για τα ως άνω θέματα.



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.11.2000 (ΦΕΚ 439/22.01.2001) ανακάλεσε τις αποφάσεις της προηγούμενης Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της 27.5.2000 σχετικά

με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του

Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω παρελεύσεως της προθεσμίας πέντε μηνών για την καταβολή της αυξήσεως και επανέλαβε
και επιβεβαίωσε εκ νέου τις ίδιες αποφάσεις για τα ως άνω θέματα.



Με την από 11.05.2001 (ΦΕΚ 5530/4.07.2001) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση της
ονομαστικής αξίας των κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας από 100 δρχ. σε 102,225 δρχ. (€ 0,30) εκάστη και η
αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 3.512 δρχ. με κεφαλαιοποίηση
ισόποσου μέρους από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρίας της χρήσης 2000. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρίας ανήλθε σε 377.038.512 δρχ. διαιρούμενο σε 3.688.320 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ.
(€ 0,30) εκάστη.



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.05.2001 (ΦΕΚ 5884/10.07.2001) ανακάλεσε τις αποφάσεις της
25.11.2000 και αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:

-

Την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 102.613.455 δρχ. με την έκδοση 1.003.800 νέων κοινών
ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. (€ 0,30) εκάστη και τη διάθεση από τους υπάρχοντες μετόχους 50.190
υφιστάμενων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. (€ 0,30) εκάστη. Το σύνολο των 1.053.990
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μετοχών θα διατεθεί υπέρ το άρτιο ως ακολούθως: Οι 50.190 υφιστάμενες κοινές ανώνυμες μετοχές θα διατεθούν με
δημόσια εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Εκ των 1.003.800 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, οι 953.610 μετοχές θα
διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή και οι 50.190 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό
και συνεργάτες της Εταιρίας με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησής τους για τις μετοχές αυτές.
Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από
Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.10.2001 (ΤΑΠΕΤ 6517/16.11.2001) ανακάλεσε τις αποφάσεις της
25.11.2000 και αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:

-

Την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 102.613.455 δρχ. με την έκδοση 1.003.800 νέων κοινών
ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. (€ 0,30) εκάστη και τη διάθεση από τους υπάρχοντες μετόχους 50.190
υφιστάμενων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. (€ 0,30) εκάστη. Το σύνολο των 1.053.990
μετοχών θα διατεθεί υπέρ το άρτιο ως ακολούθως: Οι 50.190 υφιστάμενες κοινές ανώνυμες μετοχές θα διατεθούν με
δημόσια εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Εκ των 1.003.800 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, οι 953.610 μετοχές θα
διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή και οι 50.190 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό
και συνεργάτες της Εταιρίας με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησής τους για τις μετοχές αυτές.
Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από
Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Η παραπάνω αύξηση πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 6 Μαρτίου 2002. Το καταβεβλημένο
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε €1.407.636 διαιρούμενο σε 4.692.120 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας
0,30 Euro εκάστη (ή 102,225 δρχ.) και η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ανήλθε σε
€3.246.289,20.
Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας έχει πιστοποιηθεί από την Νομαρχία Φωκίδας στις 7 Μαρτίου 2002.


Με την από 27.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας οι μετοχές της μετατράπηκαν από

ανώνυμες σε ονομαστικές.


Με την από 31.12.2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση

των ακολούθων αποθεματικών: α) του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του αποθεματικού
«Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων» ποσού €97.168,49 και β) μέρους από Έκτακτο Αποθεματικό ύψους €43.595,11.
Επιπλέον, αποφασίστηκε και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,30 σε €0,33.


Με την από 26.06.2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η αύξηση του μετοχικού της

κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.096.799,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,
με ταυτόχρονη έκδοση και διανομή 9.384.240 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,33 έκαστη. Οι νέες
κοινές ονομαστικές μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία 2 νέες μετοχές για
κάθε 1 παλαιά. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €4.645.198,80 διαιρούμενο σε 14.076.360
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,33 έκαστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.


Με την από 22/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό κεφάλαιο

αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 563.054,40 με αύξηση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,04.
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Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από τις 16 Δεκεμβρίου 1999 μέχρι σήμερα παρουσιάζεται συνοπτικά στον
επόμενο πίνακα:

Ημ/νια
Γενικής
Συνέλευσης

Αριθμός
ΦΕΚ Τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε.

16.12.1999

1345/28.12.1999

27.12.1999

1067/15.02.2000

Εκδοθείσες
μετοχές

Σύνολο
μετοχών

Ονομαστική
Αξία (σε
δρχ./ €)

Ποσό
αύξησης (σε
δρχ. / €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
(σε δρχ. / €)

13.400

75.407

5.000

67.000

377.035.000

3.770.350

100

3.688.320

102,225

377.035.000

Μείωση Ονομαστικής Αξίας Μετοχής (1 παλαιά για 50 νέες)
11.05.2001

5530/04.07.2001

3.512

377.038.512

102.613.455

479.651.967

Αύξηση Ονομαστικής Αξίας Μετοχής και αύξηση με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών
10.10.2001

1179/17.12.2001

1.003.800

Σύνολο μετά την εισαγωγή στο Χ.Α. (σε €)
27.06.2002

8897/26.08.2002

4.692.120
4.692.120

€ 0,30

€ 1.407.636,00

Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές

Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,30 σε €0,33
31.12.2002

428/21.01.2003

4.692.120

€ 0,33

€ 140.763,60

€ 1.548.399,60

€3.096.799,20

€ 4.645.198,80

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού (2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά)
26.06.2003

7740/18.07.2003

9.384.240

14.076.360

€ 0,33

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των σωρευμένων κερδών εις νέον της Εταιρίας προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής
της σε επενδυτικό σχέδιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,04.
22.12.2006

14006/29.12.2006

14.076.360

€ 0,37

€ 563.054,40

€ 5.208.253,20
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