
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για την εισαγωγή νέων μετοχών της Εταιρείας που θα διανεμηθούν δωρεάν σε Μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας 

(ως προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του 

αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με την απόφαση της από 

18.04.2022 Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης) 

 

 

Παιανία, 27 Μαίου 2022 - Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM 

HOLDINGS»), ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών των 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, μετά 

δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία, οι οποίες προήλθαν από την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των €7.600.000,00 με 

κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και 

έκδοση 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, μετά δικαιώματος ψήφου, 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία, σύμφωνα με την απόφαση της από 18.04.2022 

Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 

Οι προερχόμενες από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου νέες μετοχές της Εταιρείας θα 

διανεμηθούν δωρεάν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το 

πλαίσιο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας. 

Την 05.05.2022 εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 2620426/05.05.2022 Ανακοίνωση καταχώρησης στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, της υπ’ αριθμ. 2620426ΑΠ/05.05.2022 

απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 

του Καταστατικού της, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 18.04.2022 Επαναληπτικής Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.  

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα 

τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 83.600.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα τρία 

εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (83.600.000) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου 

μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία. 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 

26/05/2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 7.600.000 νέων μετοχών της 

Εταιρείας.  



 

 

 

 

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο 

Χ.Α. την 5η εργάσιμη ημέρα από την έγκριση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών ήτοι την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή 

εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του 

Χ.Α. και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., ως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν 

πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων 

Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (19ο χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία),  

τηλ. +30 210 6674451. 


