Ανακοίνωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών

Η «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»
(στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 765.193.316 Ευρώ λόγω
της απορρόφησης της πρώην εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ
Α.Ε.Ε.Α.Π.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και
των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, έκαστος όπως ισχύει, και την έκδοση
255.064.439 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ έκαστη, σύμφωνα με την
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας από
25.09.2015, οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το
«Χ.Α.»), προέκυψαν 1.111 κλασματικά δικαιώματα επί των νέων άυλων μετοχών
της Εταιρείας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44α παρ. 2 του Ν. 2696/1996, όπως ισχύει,
και την απόφαση 13/375/17.03.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, η Εταιρεία καλεί όσους από τους κκ.
Μετόχους της κατέχουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών είτε να τα διαθέσουν είτε
να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό
ακέραιων μονάδων μετοχών μέχρι την 30η.06.2016, οπότε και εκπνέει η 6μηνη
προθεσμία την οποία τάσσει ο νόμος.
Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής όσα κλασματικά υπόλοιπα απομένουν θα
εκποιηθούν κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. κατόπιν χορήγησης της
απαιτούμενης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμού Μέλους του Χ.Α.
που θα διενεργήσει την εκποίηση, ενώ το καθαρό προϊόν της εκποίησης, μετά την
αφαίρεση των πάσης φύσης εξόδων και φόρων, θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου
των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία εκποίησης των
κλασματικών υπολοίπων, το αποτέλεσμα αυτής, την ημερομηνία έναρξης της
απόδοσης του καθαρού προϊόντος της εκποίησης στους δικαιούχους, καθώς και
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα απαιτηθεί να καταθέσει κάθε δικαιούχος
μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως
με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
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