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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.  
Έντυπο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 για την από 08.12.2006 αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας και τη διάθεση δωρεάν μετοχών  

Με την από 8 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε 
κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 
(4.710.450) ευρώ, με μερική κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από την 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση δέκα πέντε 
εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (15.195.000) νέων δωρεάν μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μια, έτσι ώστε σε κάθε μέτοχο να αναλογεί 1 νέα μετοχή για 
κάθε 1 παλαιά. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται 
σήμερα σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια (9.420.900) ευρώ, 
διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (30.390.000) ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (0,31) η καθεμιά.  
Η αύξηση αποφασίσθηκε και οι δωρεάν μετοχές εκδίδονται και διανέμονται για λόγους αύξησης 
της εμπορευσιμότητας της μετοχής.  
Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με την υπ'' αριθ. Κ2-17421/11.12.2006 
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε και η επακόλουθη τροποποίηση του 
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε η σχετική 
εγκριτική απόφαση και το κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού στο Μητρώο Α.Ε.  
Την 11.12.2006 πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η καταβολή της αύξησης ήτοι ότι με 
την ιδίας ημερομηνίας λογιστική εγγραφή ενεγράφη πλέον ως μετοχικό κεφάλαιο το κατά το 
ποσό της αύξησης κεφαλαιοποιούμενο αποθεματικό ήτοι ενεγράφη στο μετοχικό κεφάλαιο ποσό 
τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (4.710.450) ευρώ.  
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί η τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα που θα 
ακολουθήσει την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χ.Α.  
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα γίνει την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα που 
ακολουθεί από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.  
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
(υπεύθυνος κ. Κων/νος Πολίτης, τηλ. 210 6131666), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Κατσιβέλης (τηλ. 210 
6131666).  
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