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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 10/03/2014 - 18/03/2014
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ») γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9.01.2014 αποφάσισε την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 8.160.000,00 ΕΥΡΩ,
µε την έκδοση 27.200.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών (εφεξής οι
«Νέες Μετοχές»), ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη, µε καταβολή
µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε
αναλογία οκτώ (8) νέες µετοχές για κάθε µία (1) παλαιά µετοχή (εφεξής η
«Αύξηση»). Σύµφωνα µε την από 19.02.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ανέρχεται σε 0,33 ΕΥΡΩ
ανά Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιµή ∆ιάθεσης»), η οποία, σύµφωνα µε την
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9.01.2014,
δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής των υφιστάµενων
κοινών µετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος
προτίµησης.
Η διαφορά µεταξύ της Τιµής ∆ιάθεσης και της ονοµαστικής αξίας κάθε
µετοχής, συνολικού ύψους 816.000 ΕΥΡΩ θα αχθεί σε πίστωση του
λογαριασµού «∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιον».
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή
καλυφθεί πλήρως, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε
9.180.000 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε 30.600.000 κοινές ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε µία. Τα συνολικά ακαθάριστα
έσοδα της Αύξησης, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα
ανέλθουν σε € 8.976.000 ΕΥΡΩ.
Την 10.02.2014 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. η αριθµ. Κ2-619/10.02.2014
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την οποία
εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών.
Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην παρούσα
Αύξηση µε καταβολή µετρητών ορίζεται η 4η Μαρτίου 2014. Από την
10.03.2014 (εφεξής η «Ηµεροµηνία Αποκοπής»), οι υφιστάµενες κοινές
ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής
στην Αύξηση. Από την Ηµεροµηνία Αποκοπής, η τιµή εκκίνησης των
υφιστάµενων κοινών µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί

σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χ.Α., σε συνδυασµό µε την υπό στοιχεία
26/17.07.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α., όπως
ισχύει.
∆ικαίωµα προτίµησης συµµετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «∆ικαίωµα
Προτίµησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι
«Μέτοχοι»):
(α)

όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο
Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΤΙΤΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΕΛ.Κ.Α.Τ.), δύο εργάσιµες ηµέρες που έπεται της ηµεροµηνίας
αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, ήτοι την 6/03/2013,
εφόσον διατηρούν τα δικαιώµατα αυτά κατά το χρόνο αποκοπής
και

(β)

όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο
διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης ορίζεται από την
10.03.2014 έως και την 24.03.2014.
Η έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης στο ηλεκτρονικό
σύστηµα συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών συµπίπτει µε την
έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισηµαίνεται, ότι η διαπραγµάτευση
των δικαιωµάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της
περιόδου διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο ηλεκτρονικό
σύστηµα συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της
συνεδρίασης της 18.03.2014. Τα δικαιώµατα προτίµησης για την απόκτηση
Νέων Μετοχών είναι µεταβιβάσιµα και θα αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώµατα προτίµησης
θα είναι πιστωµένα στους Λογαριασµούς Αξιών της Μερίδας κάθε
δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσής τους. Τα
δικαιώµατα που δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης
(δηλαδή έως και την 24.03.2014) παύουν να ισχύουν.
Τα δικαιώµατα προτίµησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων
προτίµησης, είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών αξιών των
Μετόχων (Χρηµατιστηριακή Εταιρεία ή Θεµατοφυλακή Τραπέζης), είτε
απευθείας στα καταστήµατα της Alpha Bank (για τους Μετόχους που δεν
επιθυµούν να τα ασκήσουν µέσω των χειριστών τους).
Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους µέσω των
χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωµάτων τους από το
χειριστή τους.
Για την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης µέσω της Alpha Bank, οι
Μέτοχοι θα τα ασκούν, µε την προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης
∆έσµευσης ∆ικαιωµάτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΚΑ.Τ) και την ταυτόχρονη καταβολή του
αντιτίµου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούµενο δικαίωµα
προτίµησης.
Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στα καταστήµατα
της Alpha Bank οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής
διαδικασία:
α) Να προσκοµίσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα, τον αριθµό του

φορολογικού τους µητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και
τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης ∆ικαιωµάτων για άσκηση δικαιώµατος
προτίµησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του
λογαριασµού τους ή από την ΕΛ.ΚΑ.Τ, αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον
Ειδικό Λογαριασµό της µερίδας τους Σ.Α.Τ.
β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους τον αριθµό
µερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθµό λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον
εξουσιοδοτηµένο χειριστή του λογαριασµού αξιών τους στον οποίο
επιθυµούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο
ασκούµενο δικαίωµα προτίµησης.
γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που έχει ανοιχτεί για
την Αύξηση, το συνολικό αντίτιµο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν
στο ασκούµενο δικαίωµα προτίµησής τους.
Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε µε κατάθεση µετρητών
στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που θα ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση
αυτή είτε µε χρέωση λογαριασµού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος
στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο µε το συνολικό αντίτιµο των Νέων
Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούµενο δικαίωµα προτίµησης και εν
συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασµού της
Αύξησης.
Μετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησής τους, οι εγγραφόµενοι θα
λαµβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και
δεν είναι διαπραγµατεύσιµη.
Τα δικαιώµατα προτίµησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.
Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώµατα προτίµησης δεν επιβαρύνονται µε
κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και µε
οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωµάτων προτίµησης ο
αγοραστής επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα έξοδα που έχει συµφωνήσει
µε την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά
καθώς και µε τις χρεώσεις (µεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.ΚΑ.Τ .
Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη µορφή µε
πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασµό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει
δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Οι κάτοχοι δικαιωµάτων προτίµησης θα έχουν δικαίωµα προεγγραφής για
τυχόν αδιάθετες µετοχές (εφεξής «Αδιάθετες Μετοχές») εφόσον έχουν
ασκήσει πλήρως το δικαίωµα προτίµησής τους. Κάθε δικαιούχος προς
άσκηση δικαιώµατος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωµα
προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθµού αδιάθετων Νέων
Μετοχών στην Τιµή ∆ιάθεσης και έως το 50% των Νέων Μετοχών που του
αναλογούν από την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης του (εφεξής
«∆ικαίωµα Προεγγραφής»).
Οι Μέτοχοι, µετά την πλήρη άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης, θα
µπορούν να ασκήσουν το ∆ικαίωµα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων
Νέων Μετοχών, µε την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήµατα
της Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθµός και η αξία των Νέων
Μετοχών που επιθυµούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώµατος
προεγγραφής θα πραγµατοποιείται µε δέσµευση λογαριασµού καταθέσεων
που ο Μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο µε την
αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωµα προεγγραφής. Η

Alpha Bank κατά την ηµέρα της ολικής ή µερικής ικανοποιήσεως του
ασκηθέντος δικαιώµατος προεγγραφής του µετόχου, θα προβεί στη
χρέωση του λογαριασµού αυτού κατά ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή
διαθέσεως των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον
προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασµού της
αύξησης.
Το ∆ικαίωµα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως µε την άσκηση του
∆ικαιώµατος Προτίµησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Alpha
Bank, είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων των
κατόχων δικαιώµατος προεγγραφής (Χρηµατιστηριακή Εταιρεία ή
Θεµατοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήµατα της (για τους
δικαιούχους να ασκήσουν το δικαίωµα προεγγραφής που δεν επιθυµούν να
τα ασκήσουν µέσω των χειριστών τους).
Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν το ∆ικαίωµα Προεγγραφής τους
µέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση µέσω των
χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους
δικαιούχους µετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες µε τις παρακάτω
ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής των
πελατών τους.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την απόφαση της από 9.01.2014 Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης, κλασµατικές µετοχές δεν θα εκδοθούν.
Μετά την άσκηση των δικαιωµάτων προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια
δικαιώµατα θα λαµβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί
προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγµατεύσιµη.
Οι ασκήσαντες το δικαίωµα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν µόνο εάν
προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές. Εάν ο αριθµός των αδιάθετων Νέων
Μετοχών είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των µετοχών που ζητήθηκαν
µέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό
τους. Εάν ο αριθµός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την
πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε
αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων
Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (∆ικαίωµα Προεγγραφής) σε σχέση µε
το σύνολο των προεγγραφών και µέχρι την πλήρη εξάντληση των
αδιάθετων Νέων Μετοχών.
Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση
αδιάθετων Νέων Μετοχών θα αποδεσµεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το
∆ικαίωµα Προεγγραφής.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της µίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών
ή νοµικών προσώπων µε βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω
προεγγραφών θα αντιµετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων Νέων Μετοχών, παρά την άσκηση ως
ανωτέρω των δικαιωµάτων προτίµησης και προεγγραφής, η από
09.01.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας έχει
εξουσιοδοτήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως, σύµφωνα µε το άρθρο 13
παράγραφος 8 του Κ.Ν.2190/1920, διαθέσει αυτές κατ’ ελεύθερη κρίση,
άλλως το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί µόνον κατά το ποσό
της τελικής κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/1920, ως
ισχύει (δυνατότητα µερικής κάλυψης).

Η Εταιρεία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης και τη
διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών µέσω του Ηλεκτρονικού ∆ελτίου Τιµών
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Σηµειώνεται ότι µετά την πιστοποίηση της καταβολής της ανωτέρω
αύξησης από το ∆.Σ. της Εταιρείας και τη σχετική καταχώρηση στο αρµόδιο
Υπουργείο δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιοδήποτε λόγο.
Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση θα
δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2013, στο βαθµό που θα
επιτραπεί στην Εταιρεία από την ισχύουσα νοµοθεσία και το Καταστατικό της
να διανείµει µέρισµα στους µετόχους της.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της Ε.Κ. στις 27/02/2014 είναι διαθέσιµο
στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε (www.helex.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kathimerini.gr) από
την 28/02/2014. Επίσης, το εν λόγω Ενηµερωτικό ∆ελτίο, εφόσον ζητείται από
τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε
έντυπη µορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, Πειραιάς, Εθνάρχου Μακαρίου &
∆ηµητρίου Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο, Τ.Κ. 185 47.
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και
θα γνωστοποιηθεί µε νεώτερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο
Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Ειρήνη Ρέλκα (τηλ. 210
4808000) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πειραιάς, 27/02/2014

