
ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 
 
Από την εταιρία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ανακοινώνεται ότι µε απόφαση της από 26.06.2006 Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
κατά το ποσό των 38.465.196,00 Ευρώ, ως ακολούθως:  
 
α) Κατά ένα µέρος, ήτοι κατά το ποσό των 11.465.196,00 Ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση κερδών εις 
νέον, και κατά το υπόλοιπο µέρος, ήτοι κατά το ποσό των 1.356.536,00 Ευρώ, µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, έτσι ώστε η ονοµαστική αξία 
των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρίας να διαµορφωθεί από 0,80 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ ανά 
µετοχή και  
β) Κατά ένα µέρος, ήτοι κατά το ποσό των 25.643.464,00 Ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, µε την έκδοση 16.027.165 νέων µετοχών της 
Εταιρίας, ονοµαστικής αξίας 1,60 Ευρώ η κάθε µία, οι οποίες θα διανεµηθούν δωρεάν στους 
δικαιούχους µετόχους της Εταιρίας µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή για κάθε µία (1) παλαιά.  
 
Σηµειώνεται ότι, προ της ως άνω εταιρικής πράξης το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο 
σε 12.821.732,00 Ευρώ, διαιρούµενο σε 16.027.165 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας 0,80 Ευρώ η κάθε µία. 
 
Μετά την ως άνω εταιρική µεταβολή, σκοπός της οποίας είναι κυρίως η ενίσχυση του 
καταβεβληµένου κεφαλαίου της Εταιρίας και η περαιτέρω βελτίωση της εµπορευσιµότητας της 
µετοχής, µε την κυκλοφορία των νέων µετοχών, το συνολικό καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρίας διαµορφώνεται στο ποσό των 51.286.928,00 Ευρώ, διαιρούµενο σε 32.054.330 
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,60 Ευρώ η κάθε µία. 
 
Στις 04.07.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η υπ’αριθµ. Κ2-9812/4-7-2006 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του 
Καταστατικού της Εταιρίας, σύµφωνα µε την από 26.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης και εστάλη σχετική ανακοίνωση για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, µε την από 05.07.2006 απόφασή του, πιστοποίησε την 
ολοσχερή καταβολή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, ποσού 38.465.196,00 Ευρώ, όπως 
αυτή αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 26η 

Ιουνίου 2006. 
 
Με την υπ’αριθµό πρωτοκόλλου Κ2-10244/6-7-2006 επιστολή µας, κατατέθηκε στη ∆/νση 
Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης η ανωτέρω απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας περί 
πιστοποίησης της καταβολής ολοκλήρου του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, 
προκειµένου να δηµοσιευτεί η σχετική ανακοίνωση στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
 
Μετά την υποβολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών προς έγκριση στο Χ.Α., σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ισχύουσα χρηµατιστηριακή νοµοθεσία και τις σχετικές ανακοινώσεις, που θα 
εκδοθούν εγκαίρως: Ως ηµεροµηνία µεταβολής της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρίας 
από 0,80 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ θα οριστεί η τέταρτη (4η ) εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 
ενηµέρωσης του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος λήψης των δωρεάν µετοχών µε αναλογία µία (1) νέα 
µετοχή για κάθε µία (1) παλαιά και προσαρµογής της τιµής της µετοχής θα οριστεί η τέταρτη (4η ) 
εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία έγκρισης εισαγωγής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Κατά συνέπεια δικαιούχοι των νέων αυτών µετοχών θα είναι οι 
κάτοχοι µετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της τρίτης (3ης ) εργάσιµης ηµέρας από 
την έγκριση εισαγωγής των νέων µετοχών. 
 
Η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών θα γίνει την πέµπτη (5η) εργάσιµη ηµέρα που 
ακολουθεί από την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 2310-779713, 
κα Αργυράκη Αικατερίνη). 
 
Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού εντύπου και την ακρίβεια των 
στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Εταιρίας και Παρασκευάς Τοκτόκογλου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
και Οικονοµικός ∆ιευθυντής, τηλ. 2310-779700, info@elgeka.gr.  
 
Το παρόν πληροφοριακό έντυπο είναι διαθέσιµο στους ενδιαφερόµενους από 11.07.2006, σε 



έντυπη µορφή, από τα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, Ολύµπου 32 Καλοχώρι Τ.Κ. 
57009 και στην Αθήνα, Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 60, Αχαρνές Τ.Κ.13671, καθώς επίσης σε 
ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών( www.ase.gr) και στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο (www.elgeka.gr). 
 
«Η εταιρία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. βεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στο παρόν πληροφοριακό έντυπο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 για την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και έκδοση νέων 
δωρεάν µετοχών, είναι απολύτως πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. Η Εταιρία βεβαιώνει επίσης ότι το 
περιεχόµενο της καταχώρησης στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι ταυτόσηµο µε 
το περιεχόµενο του πληροφοριακού εντύπου που κυκλοφορεί, οποιαδήποτε δε τυχόν 
τροποποίηση ή επικαιροποίηση του πληροφοριακού εντύπου συνεπάγεται υποχρέωση της 
Εταιρίας για άµεση ενηµέρωση του Χ.Α. Το Χρηµατιστήριο Αθηνών δε φέρει καµία ευθύνη για και 
από το περιεχόµενο του παρόντος πληροφοριακού εντύπου το οποίο καταχώρησε στην 
ιστοσελίδα του όπως ακριβώς του υπεβλήθη από την Εταιρία µας, χωρίς να προβεί σε 
οποιαδήποτε διόρθωση, συµπλήρωση ή τροποποίηση». 

 


