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Αιγάλεω, 21/3/2011
Ανακοίνωςη - Πρόςκληςη για την άςκηςη δικαιϊματοσ μετατροπήσ ομολογιϊν ςε
μετοχζσ (Μετατρζψιμο μη διαπραγματεφςιμο Ομολογιακό Δάνειο φψουσ 7.217.683,20
ευρϊ με Δικαίωμα Προτίμηςησ υπζρ των Παλαιϊν Μετόχων)
ΜΕΣΑΣΡΕΨΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε.
(πρϊθν VELL GROUP A.E.) ΤΨΟΤ 7.217.683,20 ΕΤΡΩ ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΠΕΡ
ΣΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ
Ζναρξθ άςκθςθσ δικαιϊματοσ μετατροπισ των ομολογιϊν ςε μετοχζσ ςχετικά με το
Μετατρζψιμο μθ διαπραγματεφςιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ), φψουσ 7.217.683,20 Ευρϊ
με δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων που εξζδωςε τθν 9θ Μαρτίου 2010 θ
Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε. (πρϊθν VELL GROUP A.E.) με Πλθρεξοφςιο Καταβολϊν τθν Σράπεηα
Κφπρου Δθμόςια Εταιρεία ΛτΔ, δυνάμει τθσ αποφάςεωσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ
των Μετόχων τθσ 06/11/2007, με όρουσ που εγκρίκθκαν και εξειδικεφτθκαν με τισ από
30/10/2009 και 08/01/2010 αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ, θ Γ.Ε.
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θμερομθνία μετατροπισ είναι θ 31θ Μαρτίου 2011,
κατά τα πιο κάτω οριηόμενα.
Οι κ.κ. Ομολογιοφχοι ζχουν το δικαίωμα μετατροπισ των ονομαςτικϊν, ζγχαρτων, μθ
διαπραγματεφςιμων ομολογιϊν ςε μετοχζσ τθσ Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε. ανά θμερολογιακό
τρίμθνο ιτοι κάκε 31/03, 30/06, 30/09 και 31/12 κάκε ζτουσ, μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ
του ΜΟΔ.
Οι ομολογιοφχοι δφνανται να ηθτοφν τθ μετατροπι των εν λόγω τίτλων ςε μετοχζσ τθσ
Εταιρείασ μόνο κατά τισ ανωτζρω θμερομθνίεσ μετατροπισ, νοοφμενου ότι αν οι
θμερομθνίεσ μετατροπισ δεν ςυμπίπτουν με εργάςιμθ θμζρα, ωσ θμερομθνία μετατροπισ
κα νοείται θ αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.
Λόγοσ Μετατροπισ :
3.060 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ μετά ψιφου ονομαςτικισ αξίασ 0,34 Ευρϊ θ κάκε μία
ανά 1 ομολογία και με τιμι μετατροπισ 0,39 Ευρϊ ανά μετοχι.
Οι κ.κ. Ομολογιοφχοι κα μποροφν να αςκιςουν το δικαίωμά τουσ και να μετατρζπουν τισ
ομολογίεσ ςε μετοχζσ ακολουκϊντασ τθν εξισ διαδικαςία:
Σρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία μετατροπισ, να απευκφνουν ςτθ Γ.Ε.
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε., μζςω του Πλθρεξουςίου Καταβολϊν, τθσ Σράπεηασ Κφπρου, ανζκκλθτθ
ζγγραφθ διλωςθ δια τθσ οποίασ κα αςκοφν το δικαίωμα μετατροπισ κατά τθν 31θ
Μαρτίου 2011 (αναφζροντασ τον Κωδικό Αρικμό Μερίδασ Επενδυτι τουσ ςτο .Α.Σ.) και
παραδίδοντασ ταυτόχρονα ςτθν Σράπεηα Κφπρου, τουσ τίτλουσ των ομολογιϊν που
κατζχουν και των οποίων ηθτείται θ μετατροπι (προκειμζνου να παραδοκοφν ςτθ Γ.Ε.
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε. και εν ςυνεχεία να ακυρωκοφν). υνεπϊσ για τθν ανωτζρω οριςκείςα
θμερομθνία μετατροπισ, δθλαδι τθν 31θ Μαρτίου 2011, θ πιο πάνω ζγγραφθ διλωςθ
πρζπει να ζχει απευκυνκεί ςτθ Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε. μζςω τθσ Σράπεηασ Κφπρου μζχρι και
τθν 28θ Μαρτίου 2011.
ε περίπτωςθ μετατροπισ ομολογιϊν ςε μετοχζσ, οφείλονται ςτον μετατρζποντα
Ομολογιοφχο Δανειςτι οι δεδουλευμζνοι τόκοι ζωσ τθν θμερομθνία μετατροπισ.
Η πίςτωςθ των νζων μετοχϊν ςτισ μερίδεσ των δικαιοφχων, κακϊσ και θ ζναρξθ
διαπραγμάτευςθσ τουσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, κα λάβουν χϊρα μετά τισ αντίςτοιχεσ
εγκρίςεισ του Τπουργείου Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, όπωσ ο νόμοσ ορίηει. Για τυχόν διευκρινιςεισ ι πλθροφορίεσ οι
κ.κ. Ομολογιοφχοι κα μποροφν να απευκφνονται ςτο Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ
Εταιρείασ, υπεφκυνοσ κοσ Θρας. Σςαμοφρθσ (τθλ. 210 53 86 400, Κθφιςοφ 6, Σ.Κ. 12242,
Αιγάλεω Αττικισ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
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