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Πλήρης κάλυψη: Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 

μετόχων 

Η εταιρεία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») 

γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 

μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09.05.2019 και πραγματοποιήθηκε από τις 16.07.2019 έως και τις 

06.08.2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού € 22.783.243,20 μέσω της 

άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων. 

Ειδικότερα, η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 1,03 φορές περίπου, αφού η ζήτηση 

από τους επενδυτές ανήλθε σε 29.228.810 μετοχές. Ποσοστό 97,5% καλύφθηκε μέσω των εγγραφών 

από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού € 

22.218.305,60 που αντιστοιχεί σε 27.772.882 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του 

δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 2,5% με την καταβολή συνολικού 

ποσού € 564.937,60 που αντιστοιχεί σε 706.172 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που διατέθηκαν 

(σύμφωνα και με την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης) αναλογικά με βάση τον αριθμό των 

αδιάθετων νέων μετοχών που είχαν ζητήσει οι επενδυτές.  

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της 

Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων 

σε €22.783.243,20. 

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 14.239.527,00, με την 

έκδοση 28.479.054 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη και ποσό € 

8.543.716,20 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το 

μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 54.584.853,50 και διαιρείται 109.169.707 κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία. 

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους 

σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί 

από τους δικαιούχους. 

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη 

διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας. 

 


