
 

Παιαμία, 23 Ιξσλίξσ 2018 

Θέμα : Intracom Holdings – Απξτάρειπ ςηπ πραγματοποιηθείσας στις 23.07.2018,  

Β’ Δπαμαληπςικήπ Σσμεδοίαρηπ ςηπ από 29.06.2018 Τ.Γ.Σ. 

Η «ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΧΩΝ» (δ.ς. «INTRACOM HOLDINGS») αμακξιμώμει όςι 

ςη Δεσςέοα 23 Ιξσλίξσ 2018 ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Β’ κςιοιακό ρσγκοόςημα ςηπ Δςαιοείαπ ρςημ 

Παιαμία Αςςικήπ (19o υλμ. Λεχτ. Μαοκξπξύλξσ, κςίοιξ Β7), η Β’ Δπαμαληπςική σμεδοίαρη ςηπ 

από 29.06.2018 Σ.Γ.. ςχμ μεςόυχμ ςηπ Δςαιοείαπ. ςη Γεμική σμέλεσρη παοέρςηραμ, 

ασςξποξρώπχπ ή δια αμςιποξρώπξσ, 59 μέςξυξι εκποξρχπξύμςεπ 59.327.197 ρσμξλικά Κξιμέπ 

Ομξμαρςικέπ, μεςά δικαιώμαςξπ φήτξσ μεςξυέπ, δηλ. ςξ 44,60% ςξσ καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξύ 

κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ. 

Καςά ςη σμέλεσρη, ρσζηςήθηκαμ και ελήτθηραμ απξτάρειπ επί ςξσ 10ξσ, 11ξσ και 12ξσ θέμαςξπ 

Ημεοήριαπ Διάςανηπ ςηπ από 08.06.2018 Ποόρκληρηπ, χπ ακξλξύθχπ : 

Δπί ςξσ δέκαςξσ θέμαςξπ ςηπ Ημεοηρίαπ Διάςανηπ, η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ εμέκοιμε 

ςη μείχρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ καςά ρσμξλικό πξρό €121.066.654,36, 

χπ ακξλξύθχπ :  

α) καςά πξρό €36.654,36 με ακύοχρη 25.996 ιδίχμ μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ €1,41, 

αμά μεςξυή (εκ ςχμ 243.000 ρσμξλικά ιδίχμ μεςξυώμ πξσ η Δςαιοεία απέκςηρε ρςξ πλαίριξ ςηπ 

από 30.06.2016 Σ.Γ..)  και  

β) καςά πξρό €121.030.000,00, ποξπ ρσμφητιρμό ζημιώμ παοελθξσρώμ υοήρεχμ, με μείχρη 

ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ ςχμ 133.000.000 σπξλειπξμέμχμ μεςξυώμ, από €1,41 αμά μεςξυή ρε 

€0,50 αμά μεςξυή 

και ςημ αμςίρςξιυη ςοξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Καςαρςαςικξύ ςηπ Δςαιοείαπ, πεοί μεςξυικξύ 

κεταλαίξσ. 

Αοιθμόπ μεςξυώμ για ςιπ ξπξίεπ δόθηκαμ έγκσοεπ φήτξι : 59.327.197 

Πξρξρςό επί ςξσ εκποξρχπξύμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ: 100% 

σμξλικόπ αοιθμόπ έγκσοχμ φήτχμ :59.327.197 

Τπέο: 59.327.197 (100,00%) Καςά: 0 (0,00%) Απξυή : 0 (0,00%) 

Δπί ςξσ εμδεκάςξσ θέμαςξπ ςηπ Ημεοηρίαπ Διάςανηπ, η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ 

εμέκοιμε ςημ αύνηρη ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ κάθε Κξιμήπ Ομξµαρςικήπ µεςά φήτξσ μεςξυήπ από 

€0,50 ρε €1,00 µε ςασςόυοξμη ρσμέμχρη και µείχρη ςξσ ρσμξλικξύ αοιθµξύ ςχμ μεςξυώμ ςηπ 

Δςαιοείαπ από 133.000.000 ρε 66.500.000 (reverse split), ςημ αμςίρςξιυη ςοξπξπξίηρη ςξσ 



 

 

άοθοξσ 5 ςξσ Καςαρςαςικξύ, πεοί μεςξυικξύ κεταλαίξσ και ςημ παοξυή ρυεςικήπ 

ενξσριξδόςηρηπ ρςξ Δ.. ςηπ Δςαιοείαπ. 

Αοιθμόπ μεςξυώμ για ςιπ ξπξίεπ δόθηκαμ έγκσοεπ φήτξι : 59.327.197 

Πξρξρςό επί ςξσ εκποξρχπξύμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ: 100% 

σμξλικόπ αοιθμόπ έγκσοχμ φήτχμ : 59.327.197 

Τπέο: 58.728.262 (98,99%) Καςά: 598.935 (1,01%) Απξυή : 0 (0,00%) 

Δπί ςξσ δωδεκάςξσ θέμαςξπ ςηπ Ημεοηρίαπ Διάςανηπ, η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ 

εμέκοιμε ςημ αύνηρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ με κεταλαιξπξίηρη απξθεμαςικώμ 

ρσμξλικξύ πξρξύ €9.500.000,00, εκ ςχμ ξπξίχμ απξθεμαςικά ύφξσπ €9.003.327,85 θα 

τξοξλξγηθξύμ ρύμτχμα με ςημ παο. 2, άοθοξ 71β ςξσ Ν. 4172/2013, καθώπ και ςημ έκδξρη 

9.500.000 μέχμ μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ €1,00 η καθεμία, ξι ξπξίεπ θα διαμεμηθξύμ δχοεάμ 

ρε αμαλξγία 1 μέα μεςξυή για κάθε 7 παλαιέπ, ςημ αμςίρςξιυη ςοξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ 

Καςαρςαςικξύ, πεοί μεςξυικξύ κεταλαίξσ και ςημ παοξυή ρυεςικήπ ενξσριξδόςηρηπ ρςξ Δ.. ςηπ 

Δςαιοείαπ. 

Αοιθμόπ μεςξυώμ για ςιπ ξπξίεπ δόθηκαμ έγκσοεπ φήτξι : 59.327.197 

Πξρξρςό επί ςξσ εκποξρχπξύμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ: 100% 

σμξλικόπ αοιθμόπ έγκσοχμ φήτχμ : 59.327.197 

Τπέο: 59.327.197 (100,00%) Καςά: 0 (0,00%) Απξυή : 0 (0,00%) 


