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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) 

ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 

 
 

Το ∆.Σ. της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 30.12.2005 θα αρχίσει η διαπραγµάτευση 
των 30.459.174 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, που εκδόθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 
λόγω απορρόφησης (δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων) της διασπώµενης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Από την ίδια 
ηµεροµηνία οι µετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε νέα ονοµαστική αξία ευρώ 0,81.  
 

Βεβαιώνεται ότι, οι νέες µετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω απορρόφησης 
(δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων) της διασπώµενης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, θα είναι πιστωµένες, βάσει της 
εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, από το Κ.Α.Α. στους λογαριασµούς των δικαιούχων µετόχων µέσω του Σ.Α.Τ., πριν 
την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30ης.12.2005. 
 
Σηµειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους µετόχους των συµβαλλοµένων στη διάσπαση εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει ως ακολούθως: κάθε µέτοχος της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ θα ανταλλάσσει 15 µετοχές 
που κατέχει µε 11 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ, νέας ονοµαστικής αξίας 
0,81 Ευρώ η κάθε µία. 
Η τακτοποίηση των κλασµατικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν κατά την πίστωση των νέων µετοχών, θα γίνει 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 53 του ν.3371/2005). 
 
Μετά τη απορρόφηση (δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων) της διασπώµενης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η οποία εγκρίθηκε  
µε την υπ αριθµ. πρωτ. Κ2-16034/15.12.2005  απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το µετοχικό κεφάλαιο της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ανέρχεται πλέον σε 128.666.335,68 Ευρώ  και διαιρείται σε 158.847.328 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας 0,81 Ευρώ η καθεµία. 
Το ∆.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις  28.12.2005 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο ΧΑ των 
30.459.174 νέων µετοχών και ενηµερώθηκε για την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρίας από ευρώ  
0,71 σε ευρώ 0,81. 
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο που συντάχθηκε για τη απορρόφηση (δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων) της 
διασπώµενης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της Ε.Κ. στις 22.12.2005 είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό.  
Επίσης αντίγραφο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου θα υπάρχει καταχωρηµένο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. στην διεύθυνση 
www.ase.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.etae.com. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο 
Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 6900573). 
 
 
 
 
Αθήνα, 28.12.2005 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 


