
 

 

«ΙΑΣΩ ΑΕ» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η «ΙΑΣΩ Α.Ε.» ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην από 25/05/2010 Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.», στην οποία παραστάθηκαν µέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι 

εκπροσωπούν 100 % του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, αποφασίστηκαν τα εξής: 

 

α)  Η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2009. 

Το µέρισµα ανά µετοχή (υπολογισθέν µε βάση το σύνολο των προς διανοµή καθαρών 

κερδών της Εταιρίας ποσού Ευρώ 543.240,00 διά του συνολικού αριθµού των 

υφιστάµενων µετοχών, ήτοι 4.024.000 µετοχές) θα αντιστοιχεί στο ποσό των Ευρώ 

0,135 αφαιρουµένου του φόρου διανοµής µερίσµατος (που ανέρχεται σε ποσοστό 

10%), ήτοι το καθαρό µέρισµα ανά µετοχή θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 0,1215.   

 

β) Η αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υφισταµένων µετοχών της Εταιρίας από τα 

2,50 Ευρώ ανά µετοχή στα 50,00 Ευρώ ανά µετοχή µε αντίστοιχη µείωση του 

συνολικού τους αριθµού, ήτοι από 4.024.000 µετοχές σε 201.200 µετοχές, µε 

αντικατάσταση των παλαιών µετοχών µε τις νέες που θα εκδοθούν (reverse split). 

Έτσι για κάθε 20 παλαιές µετοχές που κατέχουν οι µέτοχοι της Εταιρίας, θα λάβουν 1 

νέα µετοχή (δείκτης reverse split: 20). 

 

γ)  Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ανερχόµενου στο συνολικό 

ποσό των Ευρώ 10.060.000,00 και διαιρούµενου σε 201.200 µετοχές ονοµαστικής 

αξίας εκάστης 50,00 Ευρώ (κατόπιν του ως άνω αποφασισθέντος reverse split) µε 

µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής στο ποσό των Ευρώ 0,30, ώστε το 

συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται, µετά τη µείωση κεφαλαίου, 

στο ποσό των Ευρώ 60.360,00. 

 

 

Συνεπεία των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 

ΑΕ» ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 60.360,00 και διαιρείται σε 201.200 µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ 0,30, η δε συµµετοχή της «ΙΑΣΩ Α.Ε.» 

στην ανωτέρω εταιρία διατηρείται σε ποσοστό 33,54% επί του µετοχικού της 

κεφαλαίου. 

 

Μαρούσι,  26/05/2010 

 

 

 

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ 

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων 

 


