ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ: EΝΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 3401/2005
H ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι, κατόπιν της από 10.5.2006 αποφάσεως της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το Υπουργείο Αναπτύξεως ενέκρινε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικών ποσού ευρώ 278.178,13
και µέρους µη διανεµηθέντων κερδών ποσού ευρώ 817.733,87, µε έκδοση και διανοµή 1.178.400 νέων
δωρεάν µετοχών σε αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές.
Μετά την ως άνω εταιρική πράξη, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση της εµπορευσιµότητας της
µετοχής, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 6.575.472,00 διαιρούµενο σε 7.070.400
µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,93 ευρώ εκάστη. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή
του της 16.05.2006 πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, ποσού ευρώ
1.095.912,00 όπως αυτή αποφασίσθηκε στην Tακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.05.2006.
Την 22-5-2006 Καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η υπ’ αριθµ. K2-7371 εγκριτική
απόφαση του Υπουργείου Αναπτύξεως περί τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της
Εταιρίας σύµφωνα µε την οικεία απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος και προσαρµογή της τιµής της µετοχής θα ορισθεί η 4η
εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία εγκρίσεως εισαγωγής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
χρηµατιστηρίου Αθηνών (νοείται ότι δικαιούχοι των νέων µετοχών θα είναι οι κάτοχοι µετοχών κατά τη
λήξη της συνεδριάσεως της 3ης εργάσιµης ηµέρας). Η έναρξη διαπραγµατεύσεως των νέων µετοχών θα
γίνει την 5η εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος.
Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του
περιεχοµένου είναι οι κ.κ.
1. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. Γιώργος Παπαδόπουλος, Οικονοµικός ∆ιευθυντής.
Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών µπορούν να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από τα
γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα Ιερά Οδός 96-104, 104 47 Αθήνα και σε ηλεκτρονική µορφή στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας www.petropoulos.com.
Οι Μέτοχοι που επιθυµούν περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες στο τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 3499211, κ. Αθηνά Τσιάγκα.
H Εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι
πληροφορίες που αναφέρονται στο εν λόγω πληροφοριακό έντυπο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 για
την αύξηση µε του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων δωρεάν µετοχών είναι απολύτως πλήρη
ακριβή και επίκαιρα. Η Εταιρία επίσης δηλώνει ότι το περιεχόµενο της καταχώρησης στην ιστοσελίδα
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι ταυτόσηµο µε το περιεχόµενο του πληροφοριακού εντύπου που
κυκλοφορεί, οποιαδήποτε δε τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση του πληροφορικού Εντύπου
συνεπάγεται υποχρέωση της Εταιρίας για άµεση ενηµέρωση του Χ.Α. Το Χρηµατιστήριο Αθηνών δεν
φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο του παρόντος πληροφοριακού εντύπου το οποίο καταχώρησε
στην Ιστοσελίδα του όπως ακριβώς του υπεβλήθη από την Εταιρία χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε
διόρθωση, συµπλήρωση ή τροποποίηση,
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