Κηφισιά, 07/08/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρία "∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ" ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, που πραγµατοποιήθηκε στις 30/06/2009,
αποφάσισε, µεταξύ άλλων θεµάτων, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά
2.286.667,50 ευρώ
µε κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεµατικών: α) αφορολόγητων
αποθεµατικών Ν. 3299/2004, ποσό € 1.640.539,01 β) αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.
1828/1989, ποσό €127.719,44, γ) αφορολόγητων αποθεµατικών Ν. 3220, ποσό € 7.121,23, δ)
αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.2601/98, ποσό €288.539,18, ε) υπολοίπου κερδών εις νέο,
ποσό € 179.107,61, στ) µέρους από τη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το Άρτιο, ποσό €
43.641,03. Η εν λόγω αύξηση θα πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση 4.865.250 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,47 ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανοµή στους
µετόχους της εταιρίας, σε αναλογία µίας (1) νέας κοινής ονοµαστικής µετοχής για κάθε τέσσερις
(4) παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές.
Μετά την ως άνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ευρώ έντεκα
εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα επτά και σαράντα εννεά
λεπτά (11.433.337,49 ευρώ) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι έξι
χιλιάδες διακόσιες πενήντα (24.326.250) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
σαράντα επτά λεπτών (0,47 ευρώ) η κάθε µία.
Την 30/07/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η υπ' αρίθµ. Κ2-8264
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της Εταιρίας. Το Χ.Α. στη Συνεδρίασή του την 6/8/2009, ενέκρινε την εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση των ανωτέρω νέων δωρεάν µετοχών.
Με απόφαση της εταιρίας ορίζονται τα εξής: α) ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος
συµµετοχής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε διανοµή δωρεάν µετοχών ορίζεται η
12/8/09. Από την ίδια ηµεροµηνία, οι µετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο ΧΑ
χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιµή εκκίνησης των µετοχών της
εταιρίας στο ΧΑ θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του ∆.Σ. του ΧΑ, όπως ισχύει, και β) δικαιούχοι στην
παραπάνω αύξηση είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ της
14/8/2009 για την εν λόγω εταιρία.
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Η έναρξη της διαπραγµάτευσης των 4.865.250 νέων δωρεάν κοινών ονοµαστικών µετοχών στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, ορίζεται στις 19/8/2009. Από την ίδια ηµεροµηνία οι ανωτέρω µετοχές
θα είναι πιστωµένες στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των µετόχων στο Σύστηµα
άυλων αξιών (Σ.Α.Τ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να ενηµερώνονται από το σχετικό
έντυπο του Ν. 3401/2005 το οποίo είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στο Χ.Α στην
ιστοσελίδα www.ase.gr. Επιπρόσθετα από την ιστοσελίδα της εταιρίας www.diassa.gr, καθώς
επίσης µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Eταιρικών
Aνακοινώσεων της εταιρίας (τηλ. 210-6251565, κ. Φ.Ρέγγα).
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