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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών
μετόχων και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων.
Η εταιρία «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:
Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/04/2013 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της εταιρίας κατά πέντε εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ (5.202.000 €) , με την έκδοση
ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (1.734.000) νέων, κοινών, ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) εκάστη ,με τιμή διάθεσης τρία ευρώ (3,00€),με ισόποση
κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων , οι
οποίες θα διατεθούν στο σύνολό τους στον πιστωτή της εταιρείας για ολοσχερή εξόφληση αγοράς ακινήτων.
Μετά την αύξηση , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα δύο εκατομμύρια διακόσιες
είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (42.222.000 €) και διαιρείται σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις
χιλιάδες (14.074.000)κοινές ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία .
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας , όπως εγκρίθηκε από το
Διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Συνεδρίαση της 19/06/2013 είναι διαθέσιμο στο
κοινό από 20/06/2013 : α) στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.migre.gr ) καθώς και στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών ( www.ase.gr ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( www.hcmc.gr ) β) σε έντυπη
μορφή , δωρεάν , εφ΄όσον ζητηθεί ,στα γραφεία της εταιρίας ( οδός Τζώρτζ 4 , Αθήνα τ.κ.10677).
Την 30/05/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η αριθμ. Κ2-2691 απόφαση του
υπουργού Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων.
Το Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 19/06/2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των
1.734.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών.
Από την 21/06/2013 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.734.000 νέων,
κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία 21/06/2013 , η τιμή εκκίνησης των μετοχών στο Χρηματιστήριο
Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την
υπάρ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους
λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται
μέρισμα από τα κέρδη χρήσεως 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της
εταιρίας (τηλ. 210-3300093 , κα Καψάλη Παυλίνα , Αθήνα ,19/06/2013).
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