
 
 
Διάθεςη υμπληρϊματοσ Ενημερωτικοφ Δελτίου για τη Δημόςια Προςφορά ονομαςτικϊν 
ομολογιϊν μη διαπραγματεφςιμων ςτο Χρηματιςτήριο Αθηνϊν, μετατρζψιμων ςε μετοχζσ, με 
δικαίωμα προτίμηςησ υπζρ των παλαιϊν μετόχων  
 
Θ Γ.Ε. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε. (εφεξήσ η "Εταιρεία"), ανακοινϊνει, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 
809/2004 των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005, ότι ζχει θζςει από την Παραςκευή 
16.09.2011 ςτη διάθεςη του επενδυτικοφ κοινοφ το εγκεκριμζνο την Πζμπτη 15.09.2011 από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράσ (εφεξήσ η "Ε.Κ.") υμπλήρωμα του Ενημερωτικοφ Δελτίου για τη Δημόςια 
Προςφορά ονομαςτικϊν ομολογιϊν μη διαπραγματεφςιμων ςτο Χρηματιςτήριο Αθηνϊν, 
μετατρζψιμων ςε μετοχζσ, με δικαίωμα προτίμηςησ υπζρ των παλαιϊν μετόχων.  
 
Ειδικότερα, με την από 06.11.2007 απόφαςη τησ Ζκτακτησ Γενικήσ υνζλευςησ τησ Εταιρείασ και των 
από 25.10.2010, 14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011 αποφάςεων του Δ τησ 
Εταιρείασ, αποφαςίςτηκε η ζκδοςη τησ Βϋ ςειράσ του Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου μη 
διαπραγματεφςιμου ςτο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμηςησ υπζρ των υφιςτάμενων μετόχων, μζχρι του 
ποςοφ φψουσ €15.015.406,40.  
 
Σο υμπλήρωμα περιλαμβάνει τισ πλζον πρόςφατεσ ςημαντικζσ πληροφορίεσ για την Εταιρεία και 
τον Όμιλό τησ που ανζκυψαν ή διαπιςτϊθηκαν κατά το χρόνο που μεςολάβηςε από την ζγκριςη του 
Ενημερωτικοφ Δελτίου τησ Εταιρείασ, από το Διοικητικό υμβοφλιο τησ Ε.Κ., ςτην από 08.08.2011 
ςυνεδρίαςή του, ζωσ και την 15.09.2011, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρθρο 16 του Ν.3401/2005 και 
τον Κανονιςμό (ΕΚ) 809/2004 τησ Επιτροπήσ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων. Βάςει του άρθρου 16 του 
N.3401/2005, οι επενδυτζσ που ζχουν ήδη, πριν τη δημοςίευςη του υμπληρϊματοσ, ςυμφωνήςει 
να αγοράςουν κινητζσ αξίεσ ή ζχουν εγγραφεί για την αγορά των κινητϊν αξιϊν, μποροφν να 
υπαναχωρήςουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων ημερϊν από 
την δημοςίευςη του υμπληρϊματοσ.  
 
Σο αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα όςον αφορά το υμπλήρωμα του Ενημερωτικοφ 
Δελτίου για την  ολοκλήρωςη τησ παροφςασ δημόςιασ προςφοράσ ονομαςτικϊν ομολογιϊν μη 
διαπραγματεφςιμων ςτο Χ.Α., μετατρζψιμων ςε μετοχζσ τησ Εταιρείασ, με δικαίωμα προτίμηςησ 
υπζρ των υφιςτάμενων μετόχων, είναι το ακόλουθο:  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟ 

15.09.2011 Ζγκριςη υμπληρϊματοσ Ενημερωτικοφ Δελτίου από το Δ.. τησ Επιτροπήσ Κεφαλαιαγοράσ.  

16.09.2011 Δημοςίευςη τησ ανακοίνωςησ για τη διάθεςη του υμπληρϊματοσ του Ενημερωτικοφ Δελτίου ςτο 
επενδυτικό κοινό 

16.09.2011 Δημοςίευςη του υμπληρϊματοσ του Ενημερωτικοφ Δελτίου 

19.09.2011 Ζναρξη περιόδου υπαναχϊρηςησ του επενδυτικοφ κοινοφ από την εγγραφή λόγω δημοςίευςησ 
του υμπληρϊματοσ του Ενημερωτικοφ Δελτίου 

21.09.2011 Λήξη περιόδου υπαναχϊρηςησ του επενδυτικοφ κοινοφ από την εγγραφή λόγω δημοςίευςησ του  
υμπληρϊματοσ του Ενημερωτικοφ Δελτίου 

22.09.2011 Δ.. τησ Γ.Ε ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ για την τελική κάλυψη του ΜΟΔ  

23.09.2011 Θμερομηνία ζκδοςησ του ΜΟΔ 

 
ημειϊνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετοφσ αςτάθμητουσ παράγοντεσ 
και ενδζχεται να μεταβληθεί. Για την διαδικαςία τησ ζκδοςησ Μ.Ο.Δ. καθϊσ και για το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίηςήσ τησ, θα υπάρξουν ςχετικζσ ανακοινϊςεισ ενημζρωςησ του επενδυτικοφ 
κοινοφ όπωσ προβλζπεται. 
 
Σο υμπλήρωμα του Ενημερωτικοφ Δελτίου για την Δημόςια Προςφορά ονομαςτικϊν ομολογιϊν μη 
διαπραγματεφςιμων ςτο Χρηματιςτήριο Αθηνϊν, μετατρζψιμων ςε μετοχζσ, με δικαίωμα 



 
 
προτίμηςησ υπζρ των παλαιϊν μετόχων, όπωσ εγκρίθηκε από το Δ.. τησ Επιτροπήσ Κεφαλαιαγοράσ 
ςτισ 15.09.2011, θα είναι διαθζςιμο από 16.09.2011 ςε ηλεκτρονική μορφή ςτην ιςτοςελίδα: α) του 
Χρηματιςτηρίου Αθηνϊν (www.ase.gr), β) τησ Επιτροπήσ Κεφαλαιαγοράσ (www.hcmc.gr), γ) του 
υμβοφλου Ζκδοςησ "ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΘΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ " (www.bankofcyprus.gr) και δ) τησ 
Εταιρείασ (www.gedsa.gr), καθϊσ και ςε ζντυπη μορφή δωρεάν ςτα γραφεία τησ Εταιρείασ, (Κηφιςοφ 
6, Αιγάλεω Αττικήσ, Σ.Κ. 12242) και του υμβοφλου Ζκδοςησ (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνοσ 115 
27, Αθήνα).  
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι κ.κ. Μζτοχοι μποροφν να απευθφνονται ςτο Σμήμα Εξυπηρζτηςησ 
Μετόχων, υπεφθυνοσ κοσ Θραςφβουλοσ Σςαμοφρησ (τηλ. 210 5386422, Κηφιςοφ 6, Αιγάλεω Αττικήσ, 
Σ.Κ. 12242) κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ. 
 
Αιγάλεω, 16/09/2011 
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