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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 
 

Η «REDS  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
ανακοινώνει ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, της 21-6-2006, µεταξύ 
των άλλων θεµάτων, αποφάσισε τη µετατροπή  του συνόλου των τριάντα εννέα 
εκατοµµυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (39.610.265) 
µετοχών της εταιρίας από κοινές ανώνυµες  µετά ψήφου σε ισάριθµες κοινές µετά 
ψήφου ονοµαστικές µετοχές . 
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ’ αριθµ.  Κ2-9679/5-7-2006 απόφασή του ενέκρινε 
την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν 
λόγω µετατροπής. Το ∆.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του της 13 Ιουλίου 2006 
ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων εκ µετατροπής µετοχών.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των 
υφισταµένων κοινών ανωνύµων µετοχών της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο ορίζεται η 
18η Ιουλίου 2006 Από την επόµενη εργάσιµη και µέχρι την 25η Ιουλίου 2006  παύει η 
διαπραγµάτευση των τριάντα εννέα εκατοµµυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων 
εξήντα πέντε (39.610.265)  κοινών ανωνύµων µετοχών  της εταιρίας προκειµένου να 
µετατραπούν σε ισάριθµες τριάντα εννέα εκατοµµύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες 
διακόσιες εξήντα πέντε (39.610.265) κοινές ονοµαστικές µετοχές.  
 
Η επαναδιαπραγµάτευση των τριάντα εννέα εκατοµµυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων 
διακοσίων εξήντα πέντε (39.610.265) κοινών ονοµαστικών  µετά ψήφου µετοχών  της 
εταιρίας στο ΧΑ ορίζεται για την 26η Ιουλίου 2006. Από την ίδια ηµεροµηνία, το σύνολο 
µετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγµατεύσιµες στο ΧΑ ανέρχεται σε τριάντα εννέα 
εκατοµµύρια εξακόσιες  δέκα χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (39.610.265) κοινές  
άϋλες ονοµαστικές µετά ψήφου  µετοχές.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ.  µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210 81 18 456 κος Χρήστος Αδαµόπουλος)  
 
Μαρούσι  17 Ιουλίου 2006  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

 
 

 


