
 

Παξαζθεπή 8 Ινπιίνπ 2011  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΑΓΟΡΑ 

ΜΕΣΟΧΩΝ - ΜΗ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

Η Εηαηξία CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. (εθεμήο ε «Εηαηξεία») ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό 

θνηλό ωο αθνινύζωο ζε ζρέζε κε ηελ Οινθιήξωζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηθαηωκάηωλ 

Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο πνπ εμέδωζε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε ηελ 

από 3.2.2009 απόθαζή ηνπ θαηόπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδνηήζεωο ηεο από 29.12.2008 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο (ην "Πξόγξακκα"):  

- Σηηο 25 Ινπλίνπ 2011 ωξίκαζαλ 211.500 δηθαηώκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απόθηεζε 

κεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο, αληηζηνηρνύληα ζε ηζόπνζν αξηζκό κεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο (ηα 

"Δηθαηώκαηα Πξναίξεζεο").  

- Οη δηθαηνύρνη πνπ είραλ νξηζηεί κε ηελ από 23.6.2009 απόθαζε ηνπ ΔΣ ηεο Εηαηξίαο, 

δηθαηνύληαλ λα αζθήζνπλ ηα Δηθαηώκαηα Πξναίξεζεο κεηαμύ 4 θαη 5/7/2011.  

- Οπδέλ εθ ηωλ ρνξεγεζέληωλ Δηθαηωκάηωλ Πξναίξεζεο αζθήζεθε γηα ηελ απόθηεζε 

κεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο από ηνπο νξηζζέληεο δηθαηνύρνπο θαηά ην ωο άλω αλαθεξζέλ 

ρξνληθό δηάζηεκα, νκνίωο όπωο έγηλε θαη θαηά ηελ αληίζηνηρε δεύηεξε πεξίνδν 

εμαζθήζεωο πέξπζη ην δηάζηεκα 1 θαη 2/7/2010.  

- Με ηελ πάξνδν ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ άζθεζεο ηωλ Δηθαηωκάηωλ Πξναίξεζεο (4-

5/7/2011) ην Πξόγξακκα έιεμε θαη ηα κε αζθεζέληα δηθαηώκαηα απωιέζζεθαλ γηα ηνπο 

δηθαηνύρνπο.  

Τν Πξόγξακκα είρε ηξηεηή δηάξθεηα θαη πξνέβιεπε ηελ εμάζθεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ζε 

ηξεηο πεξηόδνπο. Μόλν θαηά ηελ πξώηε πεξίνδν εμαζθήζεθαλ ηα δηθαηώκαηα ελώ θαηά ηε 

δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε δελ εμαζθήζεθε θαλέλα εθ ηωλ ρνξεγεζέληωλ δηθαηωκάηωλ. Η 

ηηκή άζθεζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ, ζύκθωλα κε ηα όζα νξίδεη ε απόθαζε ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο ηεο 29.12.2008, είρε πξνζδηνξηζηεί ζε 1,1 € αλά κεηνρή, ήηνη ζε premium 

ηεο ηάμεο ηνπ 11% ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο θαηά ηε ιήμε ηεο 

πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ ηεο 24/12/2008 όπνπ ε ηηκή 

δηακνξθώζεθε ζε 0,99 €.  

Δηθαηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππήξμαλ 32 πξόζωπα, κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

θαη ην πξνζωπηθό ηεο Εηαηξίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο όπωο θαη 

ζηαζεξνί ζπλεξγάηεο ηεο Εηαηξίαο θαη ζπλδεδεκέλωλ κε απηήλ εηαηξηώλ.  

 

 

Για περισσότερες πληρουορίες οι κ.κ. Μέηοσοι μποπούν να απεςθύνονηαι: κα. Ζωή Μισούδη, Υπεύθςνη 

Εξςπηπέηηζηρ Μεηόσων και Εηαιπικών Ανακοινώζεων, ηηλ. 210-9480000.  

 

 


