ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Η PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.06.2021
ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 715 κοινών ονομαστικών μετοχών της που
προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής
μετοχής της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 4,00 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης,
του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών της από 14.967.940 σε 1.870.992 κοινές
ονομαστικές μετοχές (Reverse Split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς αντικατάσταση 8
υφιστάμενων μετοχών, όπως αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που
πραγματοποιήθηκε στις 02.12.2019 και εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 1888147/25-2-2020
απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 1.043,46 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,46
ευρώ για κάθε ακέραια μετοχή.
Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι
οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ) της ΕΧΑΕ την
30.03.2020 (record date).
H απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους
αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 18/10/2021 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK
μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., ως εξής:
1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές
εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές
αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι
τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της
ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της
Πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον σε
περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ θα
αποζημιωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας.
Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της
εταιρείας μας, τηλ. 210-6967600
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