ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»
ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας,
που πραγµατοποιήθηκε στις 16/12/2006, αποφάσισε, µεταξύ άλλων θεµάτων, την αύξηση
του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.648.696,70 ευρώ και συγκεκριµένα την κεφαλαιοποίηση
των εξής αποθεµατικών: (α) µέρους των αποθεµατικών όπως εµφανίζονται στο
συγκεντρωτικό λογαριασµό υπόλοιπο εις νέο , σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π

ποσού ευρώ

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. Η εν λόγω αύξηση θα
πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση 8.828.989 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής
αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανοµή στους µετόχους της εταιρείας, σε αναλογία
1,9862556517 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές
ονοµαστικές µετοχές .
Μετά την ως άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε
15.983.821,50 ευρώ, διαιρούµενο σε 53.279.405 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας µετοχής 0,30 ευρώ. εκάστη.
Την 29/12/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η αριθµ. Κ2-18292
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η

τροποποίηση των σχετικού

άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στην
Συνεδρίαση του στις 18/01/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο
Χρηµατιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν µετοχών.
Με απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας, ορίζεται ότι δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση
θα είναι οι µέτοχοι - κάτοχοι µετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
της 23/01/2007. Από την εποµένη εργάσιµη 24/01/2007, οι µετοχές της εταιρείας θα
είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην ως άνω αύξηση.
Επίσης, από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Η έναρξη της διαπραγµάτευσης των 8.828.989 νέων δωρεάν κοινών ονοµαστικών
µετοχών ορίζεται στις 31/01/2007. Από την ίδια ηµεροµηνία η ανωτέρω µετοχές θα είναι
πιστωµένες στους λογαριασµούς ΣΑΤ των δικαιούχων µετόχων .
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να ενηµερώνονται από το σχετικό
έντυπο το οποίο είναι διαθέσιµο από 4/1/2007 σε έγχαρτη µορφή στα γραφεία της εταιρείας
και από 4/1/2007 σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.stiafilco.com)
και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr ) , καθώς επίσης µπορούν να
απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 2404240
,υπεύθυνη κα Κατσώρη Χαρά) .
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