Μεταμόρφωση, 18/10/2010

Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας.
Η εταιρεία VELL GROUP Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 22
Οκτωβρίου 2010, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 550.000 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου
κατά 187.000 Ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεών της, ονομαστικής αξίας έκαστης
μετοχής 0,34 Ευρώ, σύμφωνα με την από 06/09/2010 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Ειδικότερα:
Με την από 6/9/2010 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν.
2190/1920, και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατά
ποσό τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ και δύο λεπτών (300.000,02 €), με έκδοση οκτακοσίων
ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών (882.353) νέων μετοχών, με τιμή
διάθεσης τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή, η οποία συμπίπτει με
την ονομαστική αξία έκαστης μετοχής, και με τη ρητή επιφύλαξη ότι η ανωτέρω αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισχύσει για το ποσό που θα καλυφθεί. Η δε σχετική
κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού
της Εταιρείας, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου, Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και εκδόθηκε η
υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-8980/12-10-2010 σχετική ανακοίνωση.
Με την από 29/9/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ’ εφαρμογή
της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, πιστοποιήθηκε η μερική
καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού
300.000,02 €, που αποφασίστηκε με την από 6/9/2010 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση
υποχρεώσεών της, κατά ποσό εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων Ευρώ (187.000 €), με έκδοση
πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα
τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή. Η δε πιστοποίηση της μερικής καταβολής
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 187.000 €, με κεφαλαιοποίηση
υποχρεώσεών της και ανάλογη προσαρμογή του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του
καταστατικού της Εταιρείας, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-9113/12-10-2010 σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το
ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων Ευρώ (187.000 €), λόγω κεφαλαιοποίησης
υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι α) του Ευτύχιου Ζητουνιάτη του Λουκά, ποσού εκατόν
δύο χιλιάδων Ευρώ (102.000 €), με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μετοχών και
β) του Δημητρίου Μάρκου του Νικολάου, ποσού ογδόντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (85.000 €),
με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) μετοχών.
Οι κ.κ. Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά και Δημήτριος Μάρκου του Νικολάου, ουδεμία
σχέση έχουν με την υφιστάμενη Διοίκηση της Εταιρείας και τους βασικούς μετόχους αυτής.
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Δυνάμει των άρθρων 3 παρ. 2, εδ. β και 4 παρ. 2, εδ. α του Ν. 3401/2005, η Εταιρεία δεν
υποχρεούται σε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για τα ανωτέρω, και ειδικότερα:
Α) Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την ανωτέρω
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2, εδ. β του Ν. 3401/2005,
δεδομένου ότι η προσφορά κινητών αξιών ως ανωτέρω, απευθύνθηκε σε τρία (3) μόνο
φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές, και
Β) Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την ανωτέρω
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2, εδ. α του Ν. 3401/2005, διότι
οι 550.000 μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεών της, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,57 % του συνολικού
αριθμού των μετοχών της Εταιρείας που είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
για διαπραγμάτευση, ήτοι ποσοστό μικρότερο του 10% του συνολικού αριθμού των
μετοχών της Εταιρείας που είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Εταιρεία δεν έχει υπαχθεί ξανά, κατά την περίοδο των περασμένων δώδεκα μηνών, στο
εν λόγω άρθρο 4 παρ. 2, εδ. α του Ν. 3401/2005.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15-10-2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση
των 550.000 νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας.
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις
μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 28 84 000, Υπεύθυνος κος Θρασύβουλος
Τσαμούρης).
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