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Ν.3401/2005

Γνωστοποίηση της Εταιρείας « ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ »
βάσει του άρθρου 4 του Νόµου 3401/2005 , για την αύξηση του µετοχικού της
κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και την διανοµή δωρεάν µετοχών.

Με την από 16.12.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων

της

Εταιρείας

«

,αυξήθηκε

το

µετοχικό

της

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ
κεφάλαιο

µε

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
κεφαλαιοποίηση

α)

ΑΕΒΕ»

µέρους

των

αποθεµατικών όπως εµφανίζονται στο συγκεντρωτικό λογαριασµό υπόλοιπο εις
νέο , σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π

ποσού 2.508.234,98 και το οποίο αντιστοιχεί

µε το φορολογικό υπόλοιπο , διαφορές από αναπροσαρµογή

αξίας ακινήτων

Ν.2065/92 και β) µέρους του αποθεµατικού διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ
το

άρτιο

ποσού

ευρώ

140.461,72,

µε

έκδοση

8.828.989

νέων

κοινών

ονοµαστικών µετοχών ,ονοµαστικής αξίας 0,30 € εκάστη. Οι νέες µετοχές είναι
της ίδιας κατηγορίας µε τις µετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγµάτευση
στο Χ.Α και θα διανεµηθούν δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους της Εταιρείας
σε αναλογία 1,9862556517 νέες µετοχές για κάθε (10) δέκα παλαιές .

Ύστερα από την παραπάνω εταιρική µεταβολή (αύξηση) , το µετοχικό κεφάλαιο
της

Εταιρείας

ανέρχεται

πλέον

σε

15.983.821,50

ευρώ

διαιρούµενο

σε

53.279.405 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε
µία.

Η Εταιρεία αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση του µέρους των ως άνω αποθεµατικών
συνολικού ποσού 2.648.696,70 Ευρώ µε την διανοµή 1,9862556517 νέων
δωρεάν µετοχών για κάθε δέκα (10) υφιστάµενες εφαρµόζοντας τις επιταγές του
Ν.2065/1992.
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Την 29 ∆εκεµβρίου 2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η υπ΄
αριθµ. Κ2- 18292 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση των άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σύµφωνα µε την από
16.12.2006

απόφαση

της

Τακτικής

Γενικής

Συνέλευσης

.

Με την από 2 Ιανουαρίου 2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας πιστοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου ποσού ευρώ δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων
εξακοσίων ενενήντα έξι και εβδοµήντα λεπτών (2.648.696,70) όπως αυτή
αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 16.12.2006.

∆ικαιούχοι των νέων δωρεάν µετοχών θα είναι οι µέτοχοι της 3ης εργάσιµης
ηµέρας µετά την έγκριση της εισαγωγής των νέων µετοχών εκ της ως άνω
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) από το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών και η αποκοπή του δικαιώµατος θα γίνει την εποµένη ( τέταρτη ηµέρα ).

Η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων δωρεάν µετοχών θα γίνει την 5η εργάσιµη
ηµέρα που ακολουθεί της ηµέρας αποκοπής του δικαιώµατος , αφού προηγηθεί η
καταχώρηση αυτών στις µερίδες των µετόχων στο Σ.Α.Τ.

Υπεύθυνη για την σύνταξη του παρόντος Εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων
που περιέχει είναι η κα Αρσενοπούλου Αρετή, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών
, τηλ.210 2404240.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της Εταιρείας , τηλ. 210 2404240 ,υπεύθυνη κα Κατσώρη Χαρά.

Το

παρόν

έντυπο

παροχής

πληροφοριών

µπορούν

να

προµηθεύονται

οι

ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της Εταιρείας στις Αχαρνές ,15 ο χιλ. Λεωφόρου
Πάρνηθος

και

σε

ηλεκτρονική

µορφή

στην

ιστοσελίδα

της

Εταιρείας

www.stiafilco.com
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Η Εταιρεία « ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ » βεβαιώνει ρητά
και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο
παρόν πληροφοριακό έντυπο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 είναι απολύτως
πλήρη , ακριβή και επίκαιρα. Η Εταιρεία επίσης βεβαιώνει 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 πληροφοριακού εντύπου συνεπάγεται
υποχρέωση της Εταιρείας 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 Εταιρεία χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση , συµπλήρωση ή
τροποποίηση.

ΑΧΑΡΝΕΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Α. ∆ΟΝΤΑΣ
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