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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

Σύµφωνα µε την από 05/05/2009 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, υπέρ των παλαιών 

µετόχων,  κατά ποσό 24.954.466,60 €, µε την έκδοση και διάθεση έως 17.824.619,00 

νέων κοινών άυλων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας €1,31 και τιµής διάθεσης 

€1,40 η κάθε µία, µε αναλογία 9 (εννέα) νέες µετοχές για κάθε 20 (είκοσι) παλαιές 

µετοχές. 

Με την από 4/511/5.6.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και µε την από 

21.07.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας έγινε πιστοποίηση της 

ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Κατά συνέπεια το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Αύξηση ανήλθε µέχρι 

το ποσό των € 24.954.466,60. Από το ποσό αυτό, ποσό € 1.604.215,71 ήχθη σε πίστωση 

του λογαριασµού αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Τα έξοδα της 

έκδοσης ανήλθαν συνολικά σε €332.087,14. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  REDS γνωστοποιεί, ότι µε απόφασή του την 10η ∆εκεµβρίου 

2009 προχώρησε στις παρακάτω τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος διάθεσης 

αντληθέντων κεφαλαίων: 

• Σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Αύξησης εντός του Β’ εξαµήνου του 2009, 

θα διατίθεντο ποσό ευρώ 4,00 εκ. για την κατασκευή του «Επιχειρηµατικού 

Πάρκου» σε τµήµα του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στην περιοχή Γυαλού στα Σπάτα Αττικής. Το παραπάνω ποσό 

αποφασίστηκε να διατεθεί το Α’ Εξάµηνο του 2010, όπου αναµενόταν να ξεκινήσει  

και η κατασκευή του έργου. 

 

Τέλος µε την από 29.06.2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

αποφασίστηκε η τροποποίηση-διάθεση αντί του αρχικού ποσού των €7,00 εκ. στο ποσό 

των €5,00 εκ., βάσει της εξέλιξης των κατασκευαστικών εργασιών. Το εναποµένον ποσό 

των €2 εκ., θα διατεθεί το Α’ Εξάµηνο του 2011. 

 

∆είτε τον τελικό τροποποιηµένο πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων. 

 

 

 

 

 

 

Κηφισιά, 5 Ιουλίου 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


