Κηφισιά, 24/12/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ότι την Τετάρτη 29/12/2010 αρχίζει η
διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των 5.833.333 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της, που προέκυψαν από
την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.741.666,51 Ευρώ, λόγω µετατροπής 7 (εκ των 10
συνολικά) µετατρέψιµων οµολογιών που εκδόθηκαν στα πλαίσια του από 07/07/2010 Προγράµµατος
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου («ΜΟ∆») της εταιρίας, συνολικής ονοµαστικής αξίας 15.000.000
Ευρώ, µε τιµή µετατροπής 1,80 Ευρώ ανά µετοχή και επιτόκιο 3% ετησίως, σύµφωνα µε την απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 25/06/2010 και την απόφαση του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου της 07/07/2010. Το ποσό των ΕΥΡΩ 2.741.666,51 καταχωρήθηκε στον λογαριασµό
«Μετοχικό κεφάλαιο» και το ποσό των ΕΥΡΩ 7.758.333,49 καταχωρήθηκε στο ειδικό αποθεµατικό από
την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άµεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ.
της Εταιρίας την 10/11/2010, και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την υπ' αριθµ.
Κ2-10435/29.11.2010 σχετική ανακοίνωση.
Το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 23/12/2010 ενέκρινε την εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση των ως άνω 5.833.333 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας.
Σύµφωνα µε τους όρους του ΜΟ∆ η τιµή µετατροπής είχε οριστεί ως ΕΥΡΩ 1,80. Ως εκ τούτου, µετά την
µετατροπή, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ 14.175.004,00
διαιρούµενο σε 30.159.583 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,47 η κάθε µία (στην
από 10/11/2010 ανακοίνωση της εταιρείας εκ παραδροµής αναφέρθηκε ότι το µετοχικό κεφάλαιο
ανέρχεται σε 14.175.003,51 €).
Οι νέες µετοχές θα είναι πιστωµένες κατά την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης στις µερίδες και τους
λογαριασµούς αξίων των Μετόχων στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Σηµειώνεται ότι µετά την εν λόγω µετατροπή των 7 οµολογιών η Εταιρία Linnaeus Capital Partners BV
κατέχει ποσοστό 30,40% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ενώ µετά την µετατροπή του συνόλου των
10 οµολογιών θα κατέχει 35,72%.
Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας καθώς και
για πιθανές εξαγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6251565, κ. Φ.Ρέγγα).
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