Παξαζθεπή 24 Θνπλίνπ 2011

Εισαγωγή μετοσών από αύξηση μετοσικού κευαλαίος λόγω μετατποπήρ
ομολογιών σε μετοσέρ

Η εηαηξεία "CENTRIC ΠΟΚΥΛΕΣΑ ΑΕ" (εθεμήο ε "Εηαηξία") γλσζηνπνηεί ζην
επελδπηηθό θνηλό όηη ηελ 28ε Θνπλίνπ 2011, αξρίδεη ε δηαπξαγκάηεπζε ζην Φ.Α.
ησλ 56.111.156 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο. Oη κεηνρέο απηέο
πξνέθπςαλ από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξίαο κε θαηαβνιή
κεηξεηώλ ιόγσ κεηαηξνπήο 404 νκνινγηώλ ηνπ από 6.9.2007 εθδνζέληνο
Λεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνύ Δαλείνπ (Λ.Ο.Δ.) ηεο Εηαηξίαο ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξίαο
νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο κεηνρήο 0,36 Επξώ, κε ηηκή κεηαηξνπήο 0,36 Επξώ
αλά κεηνρή, ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο εμ αλαβνιήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ
Οκνινγηνύρσλ ηεο 24.03.2011 θαζώο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Α' Επαλαιεπηηθήο
Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο ηεο 28.03.2011. Η
αλσηέξσ αύμεζε, πνπ δελ απνηειεί άκεζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ,
πηζηνπνηήζεθε από ην Δ.Σ. ηεο Εηαηξείαο ηελ 10ε Λαΐνπ 2011, θαη θαηαρσξήζεθε
ζην Λεηξών Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο
& Μαπηηιίαο κε ηελ ππ' αξηζκ. πξση.Ι2-470/25.05.2011 ζρεηηθή αλαθνίλσζε.
Τν Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζηηο 23 Θνπλίνπ 2011 ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ησλ 56.111.156 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο
Εηαηξείαο.
Οη λέεο κεηνρέο ζα είλαη πηζησκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
δηαπξαγκάηεπζεο, ηελ 28.6.2011, ζηηο κεξίδεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο αμηώλ ησλ
κεηόρσλ ζην Σύζηεκα Άπισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.).
Ιαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο απμάλεηαη θαηά Επξώ
20.200.016,16 θαη αλέξρεηαη πιένλ ζην πνζό ησλ Επξώ 36.404.570,16
δηαηξνύκελν ζε 101.123.806 άπιεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο Επξώ 0,36 έθαζηε.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη θ.θ. Λέηνρνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην
Τκήκα Εμππεξέηεζεο Λεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο (θα Ζσή Ληρνύδε, ηει.: 2109480000).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ CENTRIC
H Centric Πνιπκέζα Α.Ε είλαη εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 2002. Σπκκεηέρεη ζε
εηαηξίεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Centric ζπλεξγάδνληαη κε ζεκαληηθνύο
παξόρνπο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο, νη νπνίνη είλαη εηζεγκέλνη ζε Επξσπατθά Φξεκαηηζηήξηα θαη
θαηέρνπλ άδεηα εμ απνζηάζεσο παξνρήο ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, γηα ηελ από θνηλνύ ιεηηνπξγία θαη
πξνώζεζε ηζηνζειίδσλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο ρσξώλ ηεο Ιεληξηθήο θαη
Μνηηναλαηνιηθήο Επξώπεο. Οη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Sportingbet Plc γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ "Sportingbet" θαη "VistaBet", κε ηελ Dragonfish Plc γηα ηελ εθκεηάιιεπζε
ησλ ζεκάησλ "Lex" θαη κε ηε World Spreads Ltd γηα ηελ πξνώζεζε (marketing) ησλ πξντόλησλ
financial spreads (www.spreads.gr).

