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REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών 
 
Κάλυψη της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου ∆ια Καταβολής Μετρητών, 
µετά ∆ικαιώµατος Προτιµήσεως και Προεγγραφής 
 
Η REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών (εφεξής η 
Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι η, από 5ης Μαϊου 2009 αποφασισθείσα υπό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου δια 
καταβολής µετρητών, µετ΄ ενάσκηση δικαιώµατος προτιµήσεως και προεγγραφής, 
διενεργήθηκε κατά την ορισθείσα περίοδο ενασκήσεως των δικαιωµάτων 
προτιµήσεως, ήτοι από 19/06/2009 έως και 08/07/2009 και απέληξε στην κατά 
ποσοστό 81,35% (ήτοι ποσοστό 81,21% άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης και 0,14% 
άσκηση δικαιώµατος προεγγραφής) κάλυψη των αιτουµένων κεφαλαίων, ήτοι στη 
λήψη υπό της Εταιρείας συνολικού (µικτού) ποσού ύψους 20.300.345,80 Ευρώ, που 
αντιστοιχεί στη διάθεση 14.500.247 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. Παρέµειναν αδιάθετες 3.324.372 νέες, 
κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. 
 
Κατόπιν τούτων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στην από 9ης τρέχοντος 
συνεδρίασή του, απεφάσισε όπως, κατ' άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920 και δυνάµει 
σχετικής προβλέψεως στο Καταστατικό και στην από 5ης Μαϊου 2009 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, προσέλθει, κατά το αµέσως προσεχές 
διάστηµα των οκτώ (8) ηµερών (ήτοι έως 17/07/2009) και ενόσω διαρκεί η τεθείσα 
(δια της από 5ης Μαϊου 2009 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας) 
τετράµηνος προθεσµία αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, σε επαφές µετ’ 
ενδιαφεροµένων επενδυτών ώστε, ει δυνατόν, να διαθέσει, εν όλω ή εν µέρει, το 
υπολειπόµενο (ακάλυπτο) ποσοστό εκ της αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, 
υπό τους αυτούς όρους, ήτοι σε τιµή διαθέσεως ίση προς την τεθείσα υπέρ των 
παλαιών µετόχων, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου13α παρ. 
1 και 2 κ.ν. 2190/1920. Μετά το πέρας της εν λόγω διαδικασίας, η Εταιρεία θα 
γνωστοποιήσει τον τελικό αριθµό διατεθεισών µετοχών, το ποσοστό καλύψεως και το 
ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων. 
Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν µετά την, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση της 
αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα αποδοθούν στους δικαιούχους, 
σε άϋλη µορφή, δια πιστώσεως στη δηλωθείσα Μερίδα και Λογαριασµό Αξιών.  
Η ηµεροµηνία πιστώσεως των νέων µετοχών στους λογαριασµούς των δικαιούχων, 
ως και η έναρξη διαπραγµατεύσεώς των στο Χ.Α., θα γνωστοποιηθούν δια νεωτέρας 
ανακοινώσεως της Εταιρείας. 
 
 


