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Ανακοίνωση / Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής 
ομολογιών σε μετοχές - Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ΝΤΙΟΝΙΚ 
ύψους 11.000.000 ευρώ   
 
Έναρξη άσκησης δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές 
αναφορικά με το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ), ύψους 
11.000.000 Ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που 
έχει εκδώσει η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε με εκπρόσώπο των ομολογιούχων 
την τράπεζα ΑLPHA BANK, και σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του, 
οι οποίοι περιλαμβάνονται και στο από 9 Αυγούστου 2006 σχετικό 
Ενημερωτικό Δελτίο, όπως οι όροι τροποποιήθηκαν με την από 
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων, η 
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι η πρώτη ημερομηνία 
Μετατροπής είναι η 6.8.2007, κατά τα πιο κάτω οριζόμενα.  
Οι κ.κ. Ομολογιούχοι έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών 
σε μετοχές της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε μία εργάσιμη ημέρα ακολούθως 
κάθε μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας εκκαθαρίσεως δηλαδή της 4 
Αυγούστου 2006, από και συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω 
πρώτης ετήσιας επετείου αυτής δηλαδή της 6 Αυγούστου 2007 και 
καθ? όλη την διάρκεια του δανείου έως και συμπεριλαμβανομένης 
της μηνιαίας επετείου η οποία προηγείται της ημερομηνίας λήξεως, 
δηλαδή της 4 Αυγούστου 2010. Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν 
τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της Εταιρίας μόνο 
κατά την ανωτέρω ημερομηνία μετατροπής.  
Λόγος Μετατροπής:  
11.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 
0,30 ευρώ ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε μετοχές αξίας τιμής 
εκδόσεως 10.000 ευρώ.  
Οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και 
να μετατρέπουν τις ομολογίες σε μετοχές ακολουθώντας την εξής 
διαδικασία :  
1.Το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την εκάστοτε 
Ημερομηνία Μετατροπής, για τις Ομολογίες που έχουν στον 
λογαριασμό τους θα πρέπει να απευθύνουν στον χειριστή του 
λογαριασμού αξιών τους στο ΣΑΤ ανέκκλητη αίτηση δεσμεύσεως των 
ομολογιών προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής κατά 
την αιτούμενη ημερομηνία μετατροπής και την έκδοση της σχετικής 
Βεβαίωσης. Συνεπώς για την πρώτη ορισθείσα ημερομηνία 
μετατροπής, δηλαδή την 6 Αυγούστου 2007 η πιο πάνω ανέκκλητη 
αίτηση δεσμεύσεως των ομολογιών προς τον χειριστή τους πρέπει να 
έχει απευθυνθεί μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2007. Ως χειριστές νοούνται 
οι ΑΧΕ και οι Τράπεζες -Θεματοφύλακες. Για τις Ομολογίες που 
έχουν σε ειδικό λογαριασμό θα πρέπει να αιτούνται τη δέσμευση των 



ομολογιών τους στο ΚΑΑ και την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης 
από το ΚΑΑ. Η δέσμευση δεν μπορεί να ανακληθεί από τον 
Ομολογιούχο σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου για 
την εξάσκηση του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 79παρ.3 του ισχύοντος κανονισμού 
λειτουργίας του Σ.Α.Τ.  
2) Μέχρι και την 6 Αυγούστου 2007 ημερομηνία μετατροπής των 
ομολογιών, θα πρέπει ο Ομολογιούχος(αυτοπροσώπως ή από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) προσκομίζοντας την Αστυνομική του 
Ταυτότητα, να προσέλθει από 09:00 π.μ. 15:00 μ.μ. στον υπεύθυνο 
του Τομέα Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας μας ΝΤΙΟΝΙΚ 
Α.Ε.Β.Ε, Αριστοτέλους αρ.95 στις Αχαρνές Αττικής, προκειμένου να 
προβεί σε έγγραφή δήλωση προς την εταιρεία μας για την άσκηση 
του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών του σε μετοχές και να 
καταθέσει ταυτόχρονα τη Πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης των 
Ομολογιών & Εκτύπωση ΣΑΤ. Κατά το χρονικό διάστημα που οι 
ομολογίες είναι δεσμευμένες αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικές μετοχές, δηλαδή η μερίδα 
του επενδυτή - ομολογιούχου δεν έχει ακόμη πιστωθεί, συνεχίζεται 
κανονικά ο υπολογισμός δεδουλευμένων τόκων. Η πίστωση των 
νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων και αντίστοιχα η 
διαγραφή των ομολογιών που είχαν δεσμευτεί, καθώς και η έναρξη 
διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα λάβουν χώρα 
μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο νόμος ορίζει. Για τυχόν 
διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι - Ομολογιούχοι θα 
μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, στον υπεύθυνο του 
Τομέα Σχέσεων της εταιρείας μας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε στην διεύθυνση 
Αριστοτέλους αρ.95 στις Αχαρνές Αττικής, τηλ. 210-2419634 και 
ώρες 10.00-15.00.  
 


