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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι την 20η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα 
Πέµπτη,  θα αρχίσει η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 18.153.985 νέων, 
κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου, άϋλων µετοχών έκδοσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ,  που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ, λόγω συγχώνευσης της τελευταίας µε απορρόφηση της 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. 
 
Βεβαιώνεται ότι οι νέες µετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωµένες, βάσει 
της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, από την ΕΧΑΕ (πρώην Κ.Α.Α.) στους λογαριασµούς των 
δικαιούχων µετόχων µέσω του Σ.Α.Τ., την 20η ∆εκεµβρίου 2007 (πριν την έναρξη της 
συνεδρίασης).  
Η τακτοποίηση των κλασµατικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν κατά την πίστωση των νέων 
µετοχών, θα γίνει σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν.3371/2005, όπως ισχύει. 
 
Από την ίδια ηµεροµηνία, 20.12.2007, η τιµή εκκίνησης διαπραγµάτευσης των µετοχών της 
εταιρίας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε 
συνδυασµό µε την υπ’αριθµ. 35/24.11.2005 (άρθρο 4.2) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. 
 
Σηµειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής των µετοχών των συγχωνευόµενων εταιρειών έχει ως 
ακολούθως: Κάθε µέτοχος της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ θα ανταλλάσσει 2,318574 µετοχές που 
κατέχει, ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστη, προς 1 νέα κοινή, ονοµαστική, µετά ψήφου, άϋλη 
µετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ, νέας ονοµαστικής αξίας 1,03 Ευρώ η κάθε 
µία. 
 
Υπενθυµίζεται ότι το Υπ. Ανάπτυξης: (Ι) προκειµένου για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ, δια της υπ’ αριθµ. Κ2-17791/13.12.2007 απόφασής του, ενέκρινε την ανωτέρω 
συγχώνευση, από κοινού µε την παράλληλη τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ συνεπεία µεταβολής της έδρας της εταιρείας και, 
αντίστοιχα, αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης και, ταυτόχρονα, δια 
του υπ’ αριθµ. Κ2-17791(δις)/13.12.2007 εγγράφου του καταχώρησε σχετική περί τούτων 
ανακοίνωση στη µερίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ µετά του Μητρώου 
Ανωνύµων Εταιρειών, και (ΙΙ) προκειµένου για την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, καταχώρησε, δια της 
υπ’ αριθµ. Κ2-17790/13.12.2007 πράξεώς του στη µερίδα της τελευταίας µετά του Μητρώου 
Ανωνύµων Εταιρειών, ανακοίνωση περί της ανωτέρω, υπ’ αριθµ. 17791/13.12.2007 εγκριτικής 
απόφασής του και διέταξε τη διαγραφή της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε. από το Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών. Μετά την κατά νόµο ολοκλήρωση της συγχώνευσης, αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και λύση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ,  το 
µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ανέρχεται στο ποσό των 
182.311.352,39 Ευρώ και διαιρείται σε 177.001.313 κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άϋλες 
µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας 1,03 Ευρώ η καθεµία. 
 



Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 13.12.2007 ενέκρινε την 
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών  των 18.153.985 νέων µετοχών. 
 
Το πληροφοριακό έγγραφο του άρθρου 4 ν. 3401/2005, που συντάχθηκε για τη συγχώνευση και 
ενηµερώθηκε το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13.12.2007, είναι διαθέσιµο στο 
επενδυτικό κοινό από την 13.12.2007, από το Χ.Α., από τα γραφεία της Εταιρίας, (νέα 
∆ιεύθυνση: Ερµού 25, Κηφισιά). Επίσης αντίγραφο του πληροφοριακού εντύπου θα υπάρχει 
καταχωρηµένο στην ιστοσελίδα του Χ.Α στην διεύθυνση www.ase.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.etae.com.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Mετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6900300 και 210 
8185000). 
 
Αθήνα, 18/12/2007 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 


