ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η
Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της απόφασης 105/28.07.2016 του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
1. Χορηγήθηκε άδεια στην «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» για τη διενέργεια της εκποίησης 1.111 μετοχών, οι οποίες αποτελούν αδιάθετα
κλασματικά υπόλοιπα μετοχών που προέκυψαν 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.
2. Διορίστηκε η εταιρεία «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως το αρμόδιο Μέλος του
Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εν λόγω εκποίησης.
3. Η εκποίηση των μετοχών έλαβε χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, κατά τα
οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση
των μετοχών, όπως είχε οριστεί από την Εταιρεία, δεν μπορούσε να είναι κατώτερη από την
αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος της μετοχής σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 5%.
4. Κατά την αρχική ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης, δεν εκποιήθηκε καμία μετοχή.
Συνεπώς και σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4 της απόφασης 13/375/17.03.2006 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εκποίηση συνεχίστηκε και την
επόμενη ημέρα, ήτοι την 06.09.2016. Το αποτέλεσμα της εν λόγω εκποίησης, κατόπιν
ενημέρωσης του αρμόδιου Μέλους, είναι η μη εκποίηση καμίας από τις 1.111 μετοχές στην
οριζόμενη τιμή εκκίνησης.
5. Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση για τον
ορισμό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νέας ημερομηνίας εκποίησης κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 4, παρ. 5 της απόφασης 13/375/17.03.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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