
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η ΕΛΤΕΒ) γνωστοποιεί την κατά νόµο (άρθρο 75 παρ. 1 
κ.ν. 2190/1920) ολοκλήρωση συγχωνεύσεώς της δι’ απορροφήσεως της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. (εφεξής η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ), από και δια της καταχωρήσεως, στις 13 ∆εκεµβρίου 2007, 
στην µετά του  Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών (εφεξής το Μ.Α.Ε.) τηρούµενη µερίδα 
εκάστης συγχωνευοµένης εταιρείας, ανακοινώσεως του Υπ. Αναπτύξεως περί εκδόσεως της 
υπ’ αριθµ. K2-17791/13.12.2007 αποφάσεώς του δια της οποίας εγκρίθηκε η ανωτέρω 
συγχώνευση και η επακόλουθη, µετά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου, της ΕΛΤΕΒ, συνεπεία απορροφήσεως της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ. ∆ια 
της αυτής, οµοίως, αποφάσεως του Υπ. Αναπτύξεως εγκρίθηκε η, µετά τροποποίηση του 
άρθρου 2 του Καταστατικού της ΕΛΤΕΒ, µεταβολή της έδρας της τελευταίας. Συνεπεία της, 
κατ’ άρθρο 75 παρ. 1 εδ. γ’ κ.ν. 2190/1920, επελθούσης διαγραφής της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ από 
το Μ.Α.Ε., ένεκα λύσεως της τελευταίας λόγω απορροφήσεως από την ΕΛΤΕΒ, παύει, από 
τη λήξη της συνεδριάσεως της 13ης ∆εκεµβρίου 2007 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η 
διαπραγµάτευση των µετοχών της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, οι µέτοχοι της οποίας θα δικαιούνται 
νεοεκδιδόµενες µετοχές της ΕΛΤΕΒ σύµφωνα µε την εγκριθείσα, στις από 10ης ∆εκεµβρίου 
2007 Γενικές Συνελεύσεις, σχέση ανταλλαγής, ήτοι: 
 
Α.   Για  τους Μετόχους της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ: 

 
Μετοχές της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ που κατέχουν έναντι Μετοχών της ΕΛΤΕΒ που δικαιούνται: 
2,318574 προς 1 ή άλλως 1 προς 0,43129958, ήτοι οι µέτοχοι της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ θα 
ανταλλάσσουν 1 κοινή, ονοµαστική, µετά ψήφου, άϋλη µετοχή της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, 
ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστη, προς 0,43129958 κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, 
άϋλες µετοχές της ΕΛΤΕΒ, νέας ονοµαστικής αξίας  1,03 Ευρώ.  

 
Β.    Για  τους Μετόχους της ΕΛΤΕΒ: 

 
Οι µέτοχοι της ΕΛΤΕΒ θα διακρατήσουν τον αυτό, ως και προ της  ολοκληρώσεως της 
παρούσας συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, αριθµό µετοχών της, 
ΕΛΤΕΒ, νέας όµως ονοµαστικής αξίας ίσης προς 1,03 Ευρώ εκάστη. 
 
Οι νεοεκδοθησόµενες, συνεπεία αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΕΒ, κοινές, 
ονοµαστικές, µετά ψήφου, άϋλες µετοχές θα πιστωθούν, κατά τη συµφωνηθείσα σχέση 
ανταλλαγής και εντός των νοµίµων προθεσµιών, στους λογαριασµούς των δικαιούχων 
µετόχων. 
 
Θα ακολουθήσουν νεώτερες ανακοινώσεις περί της ηµεροµηνίας κυκλοφορίας και διαθέσεως 
του κατ’ άρθρον 4 παρ.1 εδ.(γ) ν. 3401/2005 οριζοµένου ως ισοδύναµο προς πληροφοριακό 
δελτίο εγγράφου, της πιστώσεως, εισαγωγής και ενάρξεως διαπραγµατεύσεως, υπό τη νέα 
ονοµαστική τιµή, των νεοεκδοθησοµένων µετοχών της ΕΛΤΕΒ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


