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Η «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
(η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 6 Οκτωβρίου 2016
πραγματοποιήθηκε η εκποίηση των 1.111 μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από
κλασματικά δικαιώματα επί των νέων άυλων μετοχών της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα της
αύξησης 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.
Η «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως αρμόδιο Μέλος του Χρηματιστηρίου
Αθηνών που διενήργησε την ανωτέρω εκποίηση θα προχωρήσει στην κατάθεση του
καθαρού προϊόντος αυτής (μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων)
το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 4.308,40 ήτοι Ευρώ 3,8779 για κάθε ακέραιη μετοχή),
αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας, στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα, τηλ. 213-2116100), το αργότερο
εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, όπως προβλέπεται στην απόφαση
13/375/17.03.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών
δικαιωμάτων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.) του Κ.Α.Α. την 28.12.2015.
Οι δικαιούχοι μέτοχοι, προκειμένου να εισπράξουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων το αναλογούν ποσό (προϊόν εκποίησης του κλασματικού δικαιώματος μιας
μετοχής) θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων
και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210 3340097), προκειμένου να λάβουν
σχετική ονομαστική βεβαίωση είσπραξης, την οποία θα καταθέσουν στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
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