Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη
µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε αύξηση
και µείωση της ονοµαστικής αξίας της
µετοχής
Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο
«FLEXOPACK A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που
πραγµατοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2013, αποφάσισε µεταξύ άλλων:
α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των
1.172.002,40 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» και µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας
εκάστης µετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,10 Ευρώ, ήτοι από 0,53 Ευρώ σε
0,63 Ευρώ και
β) την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των
1.054.802,16 Ευρώ, µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής
κατά το ποσό των 0,09 Ευρώ, ήτοι από 0,63 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ και µε την
επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους µετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας µε αντίστοιχη αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής,
το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατοµµυρίων
τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών
(6.328.812,96), είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 11.720.024 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

Την 01-10-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η µε
αριθµό πρωτοκόλλου Κ2-5828/27-09-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού
άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενηµερώθηκε κατά την
συνεδρίασή του της 10ης Οκτωβρίου 2013 για την ταυτόχρονη αύξηση και µείωση
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε αντίστοιχη αύξηση και µείωση της

ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,09 Ευρώ ανά µετοχή.
∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισµού των
δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την
18η Οκτωβρίου 2013 (ηµεροµηνία αποκοπής η 16η Οκτωβρίου 2013, πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών).

Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε
συνδυασµό µε την υπ' αριθ. 27 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,09 Ευρώ ανά
µετοχή) ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2013.

Η καταβολή των µετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει
από την 23η Οκτωβρίου 2013 και θα πραγµατοποιηθεί µέσω της «Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος Α.Ε.» ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.5
του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισµού
Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα είσπραξης.
2. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.»
για όσους εκ των µετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
ή έχουν τις µετοχές τους στον ειδικό λογαριασµό της Μερίδας τους.
3. Για όσους εκ των µετόχων δεν καταστεί δυνατή η πίστωση µέσω των χειριστών
τους για διαφόρους λόγους η είσπραξη της επιστροφής του κεφαλαίου θα είναι
δυνατή από την 29η Οκτωβρίου 2013 µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της
πληρώτριας Τράπεζας. Για την είσπραξη των µετρητών από το ∆ίκτυο καταστηµάτων
της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» είναι αναγκαία η προσκόµιση του ∆ελτίου
Αστυνοµικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθµού Κ.Α.Μ.Ε.
(Κωδικός Αριθµός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωµή σε τρίτο πρόσωπο
πραγµατοποιείται µόνον µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα
πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου µετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούµενου
(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη Αρχή.
Με την πάροδο δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, δηλ.
από την 23-10-2014, η επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά θα καταβάλλεται µόνο από
τα γραφεία της Εταιρείας (θέση Τζήµα, αγροτική οδός Ηφαίστου, Κορωπί Αττικής).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6680000, κα. Σταµατίνα
Γκινοσάτη).

Κορωπί, 11 Οκτωβρίου 2013
Για την Εταιρεία

