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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
Κάλυψη της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου Δια Καταβολής Μετρητών, μετά Δικαιώματος 
Προτιμήσεως και Προεγγραφής 
 
Η REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι, μετά 
το πέρας της τεθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο της 9ης τρέχοντος και λήγουσας τη 17η τρέχοντος 
προθεσμίας για την τακτοποίηση του ακαλύπτου ποσοστού εκ της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας, το Δ.Σ. της τελευταίας, στην από 17ης τρέχοντος συνεδρίασή του, αποφάσισε, κατ’ 
εξουσιοδότηση της από 5ης Μαϊου 2009 ομοίας, την πλήρη διάθεση του ακαλύπτου ποσοστού, υπό τους 
αυτούς όρους ως και για την πρωτογενή διάθεση των νέων μετοχών. Κατ’ ακολουθία τούτων, η δια 
καταβολής μετρητών (μετ΄ ενάσκηση δικαιώματος προτιμήσεως και προεγγραφής) αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας, που το από 5ης Μαϊου 2009 Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, να απολήξει στην 
πλήρη και ολοσχερή, ήτοι κατά ποσοστό 100%, κάλυψη των αιτουμένων κεφαλαίων, ήτοι στη λήψη υπό 
της Εταιρείας συνολικού (μικτού) ποσού ύψους 24.954.466,60 Ευρώ, που αντιστοιχεί στη διάθεση 
17.824.619 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 
και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ και 1,40 Ευρώ, αντιστοίχως.  
Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ 23.350.250,89, δια 
της εκδόσεως 17.824.619 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,31 Ευρώ 
έκαστη, και ανέρχεται στο ύψος των 75.239.698,04 Ευρώ, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές, ονομαστικές, 
μετά ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ.  
Οι νέες μετοχές που προέκυψαν εκ της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα αποδοθούν 
στους δικαιούχους, σε άϋλη μορφή, δια πιστώσεως στη δηλωθείσα υπ’ αυτών Μερίδα και Λογαριασμό 
Αξιών. 
 Η ημερομηνία πιστώσεως των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ως και η έναρξη 
διαπραγματεύσεως αυτών στο Χ.Α., θα γνωστοποιηθούν δια νεωτέρας ανακοινώσεως της Εταιρείας. 
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