
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ «ΙΑΩ ΑΕ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΣΟΧΩΝ 
ΑΠΟ SPLIT  

 
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξείαο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό θνηλό όηη 
ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 
6/6/2008, απνθάζηζε, κεηαμύ άιισλ ζεκάησλ: 
 

1. Τελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο 
ηνπ ινγαξηαζκνύ «Απνζεκαηηθό από Έθδνζε Μεηνρώλ Υπέξ ην Άξηην» πνζνύ 
€28.208,32 κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θαηά €0,00064 αλά κεηνρή, από 
€0,53 αλά κεηνρή ζε €0,53064 αλά κεηνρή.  
 

2. Τελ κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από €0,53064 αλά κεηνρή ζε 
€0,44 αλά κεηνρή θαη ηελ έθδνζε  9.079.553 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, 
νη νπνίεο πξόθεηηαη λα δηαλεκεζνύλ δσξεάλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ζε 
αλαινγία είθνζη θαη έμη δέθαηα ηεο κνλάδαο (20,6) λέεο κεηνρέο γηα θάζε εθαηό 
(100) παιαηέο κεηνρέο, θαζώο θαη ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο.  
 

3. Τελ Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξείαο γηα ηε 
ξύζκηζε ησλ δεηεκάησλ ζε ζρέζε κε θιαζκαηηθά δηθαηώκαηα πνπ ηπρόλ ζα 
πξνθύςνπλ. 

 
Μεηά ηελ σο άλσ εηαηξηθή κεηαβνιή, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 
€23.388.223,32, δηαηξνύκελν ζε 53.155.053,00 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, 
νλνκαζηηθήο αμίαο €0,44 εθάζηε. 
 
Τελ 24/6/2008 θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ ε αξηζκό K2-
7848/24-6-2008 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 
ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο 
εηαηξείαο. 
 
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Φ.Α. ζηε Σπλεδξίαζή ηνπ ηεο 10/7/2008, ελέθξηλε ηελ 
εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ δσξεάλ κεηνρώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζύκθσλα 
κε ηα αλσηέξσ.  
 
Με απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη όηη δηθαηνύρνη ησλ λέσλ δσξεάλ κεηνρώλ ζα 
είλαη νη εγγεγξακέλνη κέηνρνη ζην κεηνρνιόγην ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ ιήμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηνπ Φ.Α. ηεο 15/7/2008. Από ηελ επνκέλε εξγάζηκε, 16/7/2008, νη κεηνρέο 
ηεο εηαηξείαο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Φ.Α. κε ηε λέα νλνκαζηηθή αμία €0,44  θαη ρσξίο 
ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαλνκή ησλ λέσλ δσξεάλ κεηνρώλ. Από ηελ ίδηα 
εκεξνκελία, ε ηηκή εθθίλεζεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο ζην Φ.Α. ζα 
δηακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ.  
 
Η έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 9.079.553 λέσλ δσξεάλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ 
κεηνρώλ ζην  Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ, νξίδεηαη ζηηο 23/7/2008. Από ηελ ίδηα εκεξνκελία 
νη αλσηέξσ κεηνρέο ζα είλαη πηζησκέλεο ζηνπο ινγαξηαζκνύο ΣΑT ησλ δηθαηνύρσλ 
κεηόρσλ. 



 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη θ.θ. κέηνρνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Τκήκα 

Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο εηαηξείαο (ηει. 210 6184177, θα Φξηζηίλα Σθαξκέα), θαζώο 

επίζεο κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη από ην ζρεηηθό έληππν ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζε 
έληππε κνξθή από ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο (Λεσθ. Κεθηζίαο 37-39, 15 123 Μαξνύζη, 
Αζήλα) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο εηαηξείαο (www.iaso.gr) θαη ηνπ 
Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ (www.ase.gr). 
 
 
 

Μαξνύζη, 11/7/2008 

 

Λάκπξνο Μήηξνπ 

Υπεύζπλνο Εηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ 

http://www.iaso.gr/
http://www.ase.gr/

