Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016

Εθνική Παγναία ΑΕΕΑΠ – Κήρυξη Έναρξης της συνεδρίασης στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και παρουσίαση της εταιρείας
Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχτηκε την εταιρεία
Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της απορρόφησης από την
εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία «MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ» της πρώην μητρικής της «Εθνική
Πανγαία ΑΕΕΑΠ» και τη μετονομασία της πρώτης σε Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Πρωτόπαπας και ο Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Αριστοτέλης Καρυτινός κήρυξαν την έναρξη της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ακολούθησε εταιρική παρουσίαση της εταιρείας από τον κ.
Αριστοτέλη Καρυτινό, η οποία, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την έναρξη
διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, αποτελεί τη μεγαλύτερη από άποψη ενεργητικού
ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εισηγμένη στο ΧΑ.
Ο κος Καρυτινός υπογράμμισε ότι στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσει την υλοποίηση
του επενδυτικού της προγράμματος, ώστε η εταιρεία να κατατάσσεται, σε ορίζοντα 3-5
ετών, ανάμεσα στις σημαντικότερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην
νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνεχίζοντας ο κος Καρυτινός ανέφερε ότι «ελπίζουμε να
είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το συντομότερο
δυνατόν έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα
εστιάζοντας στην ελληνική αγορά ακινήτων και να συνδράμουμε, μέσα από το χώρο
δραστηριοποίησής μας, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».
H ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.), είναι σήμερα η μεγαλύτερη από άποψη ενεργητικού εταιρεία
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Η αξία των ακινήτων της ανερχόταν την
30.9.2015 σε περίπου 1,5 δις Ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ»
(«ο Όμιλος») αποτελείται από 316 εμπορικά ακίνητα τα οποία, στην πλειοψηφία τους,
είναι κτήρια γραφείων και καταστήματα που βρίσκονται κυρίως σε αστικές περιοχές
υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα και επιλεκτικά στην ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή (κυρίως Ιταλία). Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου διακρίνεται από
υψηλά επίπεδα πληρότητας και εκμισθώνεται σε αξιόπιστους μισθωτές με μακροχρόνιες
μισθώσεις. Οι μετοχές της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό «ΠΑΝΓΑΙΑ». (www.nbgpangaea.gr, e-mail:
infopangaea@nbg.gr)
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