
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 
Ανακοίνωση κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητά 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί προς τους 
κυρίους µετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση της 10.07.2007 ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε ήδη ολοσχερώς, ως εξής: 
 
Κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης (23.11.2007 έως 7.12.2007) το 
ποσοστό κάλυψης της ως άνω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 78,49% µε την 
καταβολή µετρητών ύψους 429.096€ που αντιστοιχούν σε 357.580 νέες κοινές ονοµαστικές 
µετοχές, ενώ έµειναν αδιάθετες 98.005 µετοχές. 
 
Οι εν λόγω 98.005 αδιάθετες µετοχές καλύφθηκαν µε καταβολή µετρητών ύψους 117.606 € 
από πέντε βασικούς µετόχους της εταιρίας, σύµφωνα µε την από 15.11.2007 ανακοίνωση της 
εταιρίας στο ΧΑ και τη σχετική απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας της 23.11.2007 (πρακτικό Νο 
766). 
 
Κατόπιν τούτου το ποσοστό κάλυψης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100% 
και το συνολικό ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ύψους 546.702 € (αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ το άρτιο) καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς ως 
εξής: 
 

1. Ποσοστό 78,49% ήτοι 357.580 µετοχές και ποσό € 429.096,00, καλύφθηκε από 
αιτήσεις κατόχων βεβαιώσεων δέσµευσης δικαιωµάτων για άσκηση δικαιώµατος 
προτίµησης. 

2. Ποσοστό 21,51% ήτοι 98.005 µετοχές και ποσό € 117.606,00, καλύφθηκε από τους 
βασικούς µετόχους, µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας µας. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω υπήρξε πλήρης (100%) κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρίας. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 136.675,50 Ευρώ µε την 
έκδοση 455.585 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 € εκάστη και θα 
ανέλθει σε 2.870.186,70 Ευρώ διαιρούµενο σε 9.567.289 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε µια. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των νέων 
µετοχών (0,30 Ευρώ) και της τιµής διάθεσης αυτών (1,20 Ευρώ) θα αχθεί σε πίστωση του 
λογαριασµού του παθητικού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Οι νέες µετοχές 
που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη µορφή 
µε πίστωση στη µερίδα και του λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. που έχει δηλωθεί από τους 
δικαιούχους. Η ηµεροµηνία πίστωσης των νέων µετοχών στους λογαριασµούς των 
δικαιούχων και η έναρξη διαπραγµάτευσης τους στο ΧΑ θα γνωστοποιηθούν µε νεότερη 
ανακοίνωση της εταιρίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κ. Χρήστος Πιπιτσούλης, τηλ. 210-
4314361 ή 210-7299250). 


