
 

 
Αιγάλεω, 12/09/2011 

 
 
 
Κάλυψη Βϋ Σειράσ Μετατρέψιμου Ομολογιακοφ Δανείου (Μ.Ο.Δ.) Μη Διαπραγματεφςιμου ςτο Χ.Α. με 
Δικαίωμα Προτίμηςησ Υπέρ των Παλαιϊν Μετόχων. 
 
Η εταιρεία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. γνωςτοποιεί προσ τουσ μετόχουσ και το επενδυτικό κοινό τα 
ακόλουθα: 
Η ζκδοςη τησ Βϋ Σειράσ του Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου, ςφμφωνα με τα άρθρα 8 του Ν. 
3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ποςοφ μζχρι Ευρϊ 15.015.406,40, με καταβολή μετρητϊν και 
δικαίωμα προτίμηςησ υπζρ των παλαιϊν μετόχων, που αποφαςίςτηκε από την Ζκτακτη Γενική 
Συνζλευςη των μετόχων τησ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (πρϊην VELL GROUP Α.Ε.) ςτισ 06.11.2007, 
καλφφθηκε κατά το χρονικό διάςτημα από 24.08.2011 ζωσ 07.09.2011 από τουσ δικαιοφχουσ, με άςκηςη 
των δικαιωμάτων προτίμηςησ καθϊσ και των δικαιωμάτων προεγγραφήσ, κατά ποςοςτό 71,164 %, που 
αντιςτοιχεί ςε 14.973 ομολογίεσ, ονομαςτικήσ αξίασ Ευρϊ 713,66 ανά ομολογία, ςυνολικοφ ποςοφ Ευρϊ 
10.685.631,18. Συγκεκριμζνα, ο ςυνολικόσ αριθμόσ ομολογιϊν που καλφφθηκε από όςουσ άςκηςαν τα 
δικαιϊματα προτίμηςησ ανήλθε ςε 4.463 ομολογίεσ, αξίασ 3.185.064,58 Ευρϊ, που αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 21,211 % του ςυνολικοφ ποςοφ τησ ζκδοςησ του ανωτζρω μετατρζψιμου Ομολογιακοφ 
Δανείου, και εν ςυνεχεία ο ςυνολικόσ αριθμόσ ομολογιϊν που καλφφθηκε από όςουσ άςκηςαν δικαίωμα 
προεγγραφήσ ανήλθε ςε 10.510 ομολογίεσ, αξίασ 7.500.566,60 Ευρϊ, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 49,952 
% του ςυνολικοφ ποςοφ τησ ζκδοςησ. Ωσ εκ τοφτου, ο αριθμόσ των αδιάθετων ομολογιϊν διαμορφϊθηκε 
ςε 5.846, ήτοι ποςοςτό 27,785 % επί τησ ςυνολικήσ ζκδοςησ. Το Διοικητικό Συμβοφλιο τησ Εταιρείασ, ςτη 
ςυνεδρίαςή του με ημερομηνία 12.09.2011, αποφάςιςε α) να διαθζςει 221 ομολογίεσ από τισ αδιάθετεσ 
και β) η Βϋ Σειρά του Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου να καλυφθεί κατά 15.194 ομολογίεσ αξίασ 
10.843.350,04 Ευρϊ, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 72,214 % του ςυνολικοφ ποςοφ τησ ζκδοςησ. 
Δεδομζνου ότι εκκρεμεί η δημοςίευςη του Συμπληρϊματοσ του Ενημερωτικοφ Δελτίου, η Εταιρεία με 
νεότερεσ ανακοινϊςεισ τησ θα γνωςτοποιήςει ςτουσ μετόχουσ και το επενδυτικό κοινό τισ ημερομηνίεσ 
ζναρξησ και λήξησ τησ περιόδου υπαναχϊρηςησ του επενδυτικοφ κοινοφ από την εγγραφή λόγω τησ 
δημοςίευςησ του Συμπληρϊματοσ του Ενημερωτικοφ Δελτίου, και ςτη ςυνζχεια το τελικό ποςό τησ 
κάλυψησ τησ Βϋ Σειράσ του Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου και την Ημερομηνία Ζκδοςησ τησ Βϋ 
Σειράσ του Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου. 
Μετά την ολοκλήρωςη των τυπικϊν διαδικαςιϊν θα εκτυπωθοφν και θα παραδοθοφν ςτουσ δικαιοφχουσ 
ομολογιοφχουσ οι πολλαπλοί ζγχαρτοι τίτλοι των ομολογιϊν τουσ.  
Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωςή τησ θα ενημερϊςει τουσ δικαιοφχουσ ομολογιοφχουσ για τη 
διαδικαςία παράδοςησ των ομολογιϊν τουσ. 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι κ.κ. μζτοχοι μποροφν να απευθφνονται ςτο Τμήμα Εξυπηρζτηςησ 
Μετόχων τησ Εταιρείασ (210 5386422, κ. Θραςφβουλο Τςαμοφρη).   

 

Το Διοικητικό Συμβοφλιο 


