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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Χ.Α.

Εισαγωγή µετοχών λόγω Reverse Split µετοχών της εταιρείας

Πειραιάς, 27/2/2014

Η εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής η
"Εταιρεία") ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, που
πραγµατοποιήθηκε στις 9.01.2014, αποφάσισε, µεταξύ άλλων θεµάτων, την αύξηση της ονοµαστικής
αξίας εκάστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Εταιρείας από €0,60 σε €3,0 µε ταυτόχρονη
συνένωση και µείωση του συνολικού αριθµού των υφιστάµενων κοινών ονοµαστικών µετοχών της
Εταιρείας από 17.000.000 σε 3.400.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές (reverse split), σε
αναλογία πέντε (5) υφιστάµενες κοινές µετοχές για κάθε µία (1) νέα κοινή µετοχή, και τη µείωση του
µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €9.180.000 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των κοινών
ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών από €3,0 σε €0,30 ανά µετοχή, µε σκοπό το συµψηφισµό
σωρευτικών ζηµιών ύψους €9.180.000, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920,ως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €1.020.000 διαιρούµενο σε
3.400.000 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,30 η κάθε µία.

Την 10.02.2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο η υπ' αριθµ. Κ2-619/10.02.2014 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου
5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), στη συνεδρίασή του της
27.02.2014, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 3.400.000 νέων
κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας €3,0 η καθεµία, σε αντικατάσταση των
υφισταµένων 17.000.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών και ενηµερώθηκε για την επακόλουθη µείωση
της ονοµαστικής αξίας των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών από €3,0 σε €0,30 ανά µετοχή
µε αντίστοιχη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €9.180.000 µε σκοπό το
συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών ύψους €9.180.000, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920,ως
ισχύει.

Με απόφαση της Εταιρείας, η Παρασκευή 28.02.2014 ορίζεται ως η τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης
των 17.000.000 κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Από την εποµένη εργάσιµη, Τρίτη 4.03.2014, παύει προσωρινά η διαπραγµάτευση των µετοχών της
Εταιρείας, προκειµένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω.
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∆ικαιούχοι των νέων µετοχών είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος 'Άυλων Τίτλων
(εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των µετοχών κατά την Πέµπτη 6.03.2014 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγµάτευσης των 3.400.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών στο Χ.Α.
µε τη νέα ονοµαστική αξία, €0,30 ανά µετοχή, ορίζεται η ∆ευτέρα 10.03.2014.

Από την ίδια ηµεροµηνία, το νέο σύνολο των µετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγµατεύσιµες στο
Χ.Α. ανέρχεται σε 3.400.000 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές.

Η τιµή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χ.Α. και την υπ' αριθµ.
26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες µετοχές θα είναι πιστωµένες στις µερίδες και
τους λογαριασµούς αξιών των µετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνη κα. Ειρήνη Ρέλκα (τηλ.: 210 4808000).
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