ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 790/6.7.2017 συνεδρίασή
του αποφάσισε:


Την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής
Διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 100.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών
μετοχών της εταιρίας, οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου, κατά € 30.000.000, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών
μετόχων, βάσει της από 28.03.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της και διάθεση αυτών έναντι της ονομαστικής τους τιμής €0,30 προς την
εταιρία J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., κύριο μέτοχο και πιστωτή της εταιρίας.



Την έγκριση του Πληροφορικού Δελτίου της εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ «ΣΟΥΡΩΤΗ» για την
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, έως του ποσού των € 4.600.000,10 με καταβολή
μετρητών και την έκδοση και διάθεση 7.419.355 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,62
ανά μετοχή, με τιμή διάθεσης €0,62 ανά μετοχή και με διατήρηση του δικαιώματος
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,474990717 νέες ονομαστικές
μετοχές για κάθε 1 παλαιά ονομαστική μετοχή.



Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 λόγω
μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων για
τη χρήση 2015 και για το πρώτο εξάμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι τα λάθη των ως άνω
περιόδων διορθώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του
άρθρου 4 του ν. 3401/2005, σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης
εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ λόγω της
συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών της εταιριών ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (50% θυγατρική), ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ (100%
θυγατρική), PROTERGIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (100% θυγατρική) και PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (100% θυγατρική).

