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NTIONIK AEBE 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

Η εταιρεία NTIONIK AEBE (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν. 

3401/2005, όπως ισχύουν, ότι στις 24/4/2017 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο 

του Ενημερωτικού Δελτίου για τη εισαγωγή μετοχών της Εταιρείας,  από την έκδοση του από 

10.11.2016 μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρείας εφεξής ΜΟΔ, 

με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Β' 

Επαναληπτική  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/07/2016, οι όροι του οποίου 

καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με 

τις 19/09/2016, 27/10/2016 και από 10/11/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας στο πλαίσιο  της παρασχεθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την από 27.7.2016 

Απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το ΜΟΔ 

καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από 11 επενδυτές, συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά 

κεφάλαια ύψους ευρώ 1.335.000, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 89 μετατρέψιμες μη 

διαπραγματεύσιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 15.000 εκάστη.  

Μετά την μετατροπή 89 Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου τριακοσίων 

τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες 

(4.450.000) νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του 

ευρώ (0,30 €) η κάθε μία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας στην από 30.12.2016 συνεδρίαση 

του, ακύρωσε τις 89 Ομολογίες και διαπίστωσε την  αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 

2190/1920 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων 

τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ και ακολούθως αποφάσισε την έκδοση τεσσάρων 

εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.450.000) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών της 

Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Την 16/1/2017 με Αρ. 

Πρωτ. 5208 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η καταχώριση της διαπίστωσης και πιστοποίηση 

της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.335.000 Ευρώ. Πριν την διαπιστωθείσα 

ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 

425.193,30 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.417.311 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία 

διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 1.760.193,30 διαιρούμενο σε 5.867.311 κοινές ονομαστικές μετά 

ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία. Οι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα 

χιλιάδες (4.450.000) νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα 

λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία 

Επιτήρησης της  αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). 

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Εισαγωγής των Νέων μετοχών είναι το ακόλουθο: 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

24/4/2017 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

25/4/2017 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας του Χ.Α και 

της επιτροπής κεφαλαιαγοράς) 

25/4/2017 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο 
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Δελτίο τιμών του Χ.Α 

25/4/2017 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο του 

Χ.Α. 

28/4/2017 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών  

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης του Δ.Σ. /της Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τις 

ανωτέρω ημερομηνίες. 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες 

και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με 

σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. 

Οι Νέες Μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην 

κατηγορία Επιτήρησης της  αγοράς  του Χ.Α. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων 

Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24/4/2017, είναι διαθέσιμο από 25/4/2017 

σε ηλεκτρονική μορφή: α) στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (http://www.dionicgroup.com), 

καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr), και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφ' όσον 

ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Aριστοτέλους 95 Αχαρναί Αττικής.. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας (Aριστοτέλους 95 Αχαρναί Αττικής) , υπεύθυνη κα 

Αποστολοπούλου Βασιλική  (τηλ.: 210-2419699) . 

Αχαρναί 25/4/2017 
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