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TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
 
Η TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρία») 

ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 

της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι στις 

20.12.2016 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου 

για τη Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ 

των παλαιών μετόχων με βάση την από 01.07.2016 απόφαση της ‘Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην 

κατηγορία χαμηλής διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 

01.07.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.  Δυνάμει 

της από 21.10.2016 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας η προθεσμία καταβολής της αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου που είχε οριστεί δυνάμει της από 01.07.2016 απόφασης της 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας παρατάθηκε για ένα μήνα ο οποίος αρχίζει 

από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της παρούσας αύξησης είναι το ακόλουθο: 
 

Ημερομηνία Γεγονός 

20.12.2016 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

20.12.2016 
Έγκριση Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
για την έναρξη άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης  

20.12.2016 

Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. («Η.Δ.Τ.») για την αποκοπή των 
δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με 
καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων- 
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου 

21.12.2016 
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Ε.Κ. 
και της Ε.Χ.Α.Ε. )  

21.12.2016 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφο 3 του Ν. 3401/2005  

21.12.2016 
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας με το δικαίωμα 
προτίμησης  

22.12.2016 
Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης - Προσαρμογή τιμής (και για τη μείωση της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής) 

23.12.2016 Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση - record date  
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Ημερομηνία Γεγονός 

27.12.2016 
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς των 
δικαιούχων στο Σ.Α.T. 

28.12.2016 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης  

05.01.2017 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)  

11.01.2017 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης  

12.01.2017 
Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρίας για την διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών και την 
πιστοποίηση της Αύξησης 

12.01.2017 

Δημοσίευση Ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την 
άσκηση των δικαιωμάτων & για την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων 
μετοχών στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. και την ιστοσελίδα της Εταιρίας 

18.01.2017 Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε. *  

18.01.2017 

Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έγκριση 
εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων 
Μετοχών  

20.01.2017 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών* 

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αθηνών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 

 
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους 

παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.  

Για τη διαδικασία της παρούσας αύξησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει 

ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο 

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως 

εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 20.12.2016, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 

στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.trastor-reic.gr), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών (www.helex.gr) και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr). 

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, και σε έντυπη 

μορφή δωρεάν, εφόσον ζητηθεί στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

κατά τη διάρκεια άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. 

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). 

 
 

Αθήνα, 20.12.2016 

http://www.trastor-reic.gr/
http://www.helex.gr/
http://www.hcmc.gr/

