
Κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με καταβολή 
μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 

Η εταιρία με την επωνυμία "TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" (εφεξής 
η "Εταιρία"), γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που 
αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01.07.2016, με καταβολή μετρητών και 
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά την περίοδο από τις 28.12.2016 έως και τις 
11.01.2017, καλύφθηκε κατά 36,1% με την καταβολή συνολικού ποσού 8.687.309,28 Ευρώ, που αντιστοιχεί 
σε 11.137.576 νέες άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,78 
Ευρώ η κάθε μία, ενώ 19.737.059 νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες. 
 
Με την από 12.01.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, 14.651.837 αρχικά αδιάθετες νέες μετοχές 
διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής (ήτοι 47,5% της αύξησης), ικανοποιώντας πλήρως 
τις σχετικές αιτήσεις τους. Επίσης, 13.000 αρχικά αδιάθετες μετοχές (ήτοι 0,04% της αύξησης), διατέθηκαν, 

κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα στέλεχος της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής αίτησής του για 
την κάλυψη αδιάθετων νέων μετοχών που υποβλήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 
83,6% και το τελικό ποσό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 20.125.882,14 
Ευρώ.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, 
σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή κατά 12.901.206,50 Ευρώ, με την έκδοση 
25.802.413 νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 12.01.2017 συνεδρίασή του, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της μερικής κάλυψης της αύξησης.  
 
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 40.345.326,50 Ευρώ διαιρούμενο σε 
80.690.653 άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια. 
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 20.125.882,14 Ευρώ. 
 
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη 
διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ευχαριστεί θερμά τους μετόχους/επενδυτές για τη συμμετοχή τους 
στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
της Εταιρίας (τηλ. 210 32 88 737, κος Βάιος Λιάκος, Μητροπόλεως 9, Αθήνα). 

 


