
Ανακοίνωση για την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων από την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 09.01.2014 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής 

η «Εταιρία»), αποφάσισε την 19.02.2014 στο πλαίσιο της σχετικής 

εξουσιοδότησης που του παρείχε η από 09.01.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της Εταιρίας, να ορίσει αυτό την Τιμή Διάθεσης των μετοχών που 

θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 

8.160.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 27.200.000 

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία 

(εφεξής «Νέες Μετοχές»), και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων 

μετόχων της Εταιρίας, με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές προς μία (1) 

υφιστάμενη μετοχή, (εφεξής, η «Αύξηση») και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 

της ως άνω γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία δύναται η τιμή διάθεσης 

των Νέων Μετοχών να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την 

ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος:  

(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών είναι τριάντα τρία λεπτά του Ευρώ 

(0,33€) ανά Νέα Μετοχή. 

(β) Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, , το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρίας θα ανέρχεται σε 9.180.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 30.600.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των 

Νέων Μετοχών σε περίπτωση που η Αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 

816.000 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών 

υπέρ το Άρτιον». 

(γ) Με βάση την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά  προς άντληση 

κεφάλαια, σε περίπτωση που η Αύξηση καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν  στο ποσό 

των 8.976.000 Ευρώ.  

(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η ημερομηνία έναρξης 

και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και η 



περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών, θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και θα 

γνωστοποιηθούν στους επενδυτές, με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Πειραιάς, 19 Φεβρουαρίου 2014 


