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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.  
Ανακοίνωση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και διανομή δωρεάν 
μετοχών  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το 
επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που 
πραγματοποιήθηκε στις 1/06/2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 
ποσό τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων (3.140.300) Ευρώ και 
συγκεκριμένα τη (μερική) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιον. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εκατόν 
τριάντα χιλιάδων (10.130.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ 
εκάστη, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία δύο (2) νέες κοινές 
ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Μετά την ως άνω 
αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες 
δέκα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (4.710.450) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια 
εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (15.195.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
μετοχής 0,31 Ευρώ. Την 16/06/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. 
Κ2-8859 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω αύξηση και η 
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 29/06/2006 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, ορίζεται 
ότι δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση θα είναι οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά 
την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 04/07/2006. Από την επομένη εργάσιμη 05/07/2006, οι 
μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην 
ως άνω αύξηση. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των 
μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των δέκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων 
(10.130.000) νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται 
στις 12/07/2006. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στους 
λογαριασμούς ΣΑT των δικαιούχων μετόχων. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι 
μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 οποίο είναι 
διαθέσιμο από 26/06/2006 σε έγχαρτη μορφή, όπως επίσης, από την ίδια ημερομηνία ήτοι από 
26/06/2006 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
www.ase.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.helfish.gr καθώς επίσης μπορούν να 
απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6131666, 
κ.Κωνσταντίνος Πολίτης).  
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