
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Εταιρεία”), υπενθυµίζει ή, κατά περίπτωση, ανακοινώνει ότι:  
 
(I) Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην από 15ης ∆εκεµβρίου 2005 συνεδρίασή 
της, αποφάσισε µεταξύ άλλων την, δια τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού, 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αφενός µεν λόγω απορρόφησης, συνεπεία 
διάσπασης, της “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά το ποσό του 
εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ήτοι κατά το ποσό των 36.135.655,32 
Ευρώ, αφετέρου λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τµήµατος των 
έκτακτων φορολογηµένων αποθεµατικών της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.375.091,02 
Ευρώ, δια της έκδοσης 30.459.174 κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, νέας 
ονοµαστικής αξίας 0,81 Ευρώ, µε συνέπεια το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται 
στο ποσό των 128.666.335,68 Ευρώ, διαιρούµενο σε 158.847.328 κοινές, ονοµαστικές µετά 
ψήφου, µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας 0,81 Ευρώ.  
 
ΙΙ. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου 
εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών δια των υπ’ αριθµ. Κ2-
16034/15.12.2005 και Κ2-16034(δις)/15.12.2005 αποφάσεων του Υπ. Ανάπτυξης.  
 
ΙΙΙ. Οσοι ήταν µέτοχοι της “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά τη λήξη της 
συνεδρίασης της 15ης ∆εκεµβρίου 2005 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οπότε διαγράφηκε, 
δικαιούνται µετοχών της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά την εγκριθείσα, στην ανωτέρω Γενική 
Συνέλευση, σχέση ανταλλαγής των µετοχών. 
 
IV. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στην από 20ης ∆εκεµβρίου 2005 συνεδρίασή 
του, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.  
 
V. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην από 22ης ∆εκεµβρίου 2005 
συνεδρίασή της, ενέκρινε το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου της Εταιρείας συνεπεία 
της ως άνω αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο (ενηµερωτικό δελτίο), από της 
αυτής ηµεροµηνίας, είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.etae.com) και του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). 
 
Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας για την ηµεροµηνία εισαγωγής και 
έναρξης διαπραγµάτευσης, υπό τη νέα ονοµαστική τιµή, των νεοεκδιδόµενων µετοχών της 
Εταιρείας. 
 


