
Πλήρης κάλυψη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων 

 
Η εταιρία «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 
η Εταιρία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους µετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
µε καταβολή µετρητών και  δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων αυτής που 
αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 29.06.2010 
και πραγµατοποιήθηκε από τις 14.09.2010 έως και τις 28.09.2010, καλύφθηκε αρχικά κατά 
ποσοστό 95,56% µε την καταβολή συνολικού ποσού 9.460.609,92 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 
14.782.203 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ενώ 686.727.έµειναν αδιάθετες.  
 
 Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωµάτων προτίµησης 
που είχαν ασκήσει πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησης που τους αναλογούσαν. Κατά την 
προεγγραφή ζητήθηκαν συνολικά 6.737.757 πρόσθετες µετοχές, που αντιστοιχούν σε 
υπερκάλυψη των ως άνω αδιάθετων µετοχών, κατά 9,8 φορές. 
 
Με την από 29/09/2010 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας οι ως άνω 686.727 µετοχές 
διατέθηκαν αναλογικά στους ασκήσαντες το δικαίωµα προεγγραφής µε την καταβολή 
συνολικού ποσού 439.505,28 Ευρώ µε αποτέλεσµα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης 
του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέρχεται σε 100,00% και το συνολικό ποσό της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου να ανέλθει σε 9.900.115,20 Ευρώ .  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά 4.640.679 Ευρώ, 
µε την έκδοση 15.468.930 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ 
εκάστη ενώ, η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού 5.259.436,20 Ευρώ άγεται σε πίστωση του 
λογαριασµού "Καταβεβληµένες διαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". Τα συνολικά 
έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε 9.900.115,20 Ευρώ. 
 
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 Σύστηµα Αϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.), 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 Εταιρίας. 
 
 
 
 
 
 


