
Ανακοίνωση για µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής. Επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους. 

 
 
Ανακοινώνεται από την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ότι η  ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της 26.06.2015 αποφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
κατά το ποσό των 2.737.920 Ευρώ.  
Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής από 0,52 Ευρώ σε 0,42 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή 
µετρητών στους µετόχους ποσού 0,10 Ευρώ ανά µετοχή. 
Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 
11.499.264 Ευρώ, διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
0,42 Ευρώ. 
  
Το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού – Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή – Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς - ∆/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. µε την αριθ. 
79584/27-07-2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του 
Καταστατικού της εταιρίας.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του την 08/10/2015 ενηµερώθηκε για την 
µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρίας  µε επιστροφή κεφαλαίου µε 
καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,10 Ευρώ ανά µετοχή. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 14/10/2015 οι µετοχές της εταιρίας θα είναι 
διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία, 0,42 Ευρώ ανά µετοχή και χωρίς το 
δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους 
ποσού 0,10 Ευρώ ανά µετοχή. 
Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την υπ΄αριθ.26 
απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. 
 
∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία 
του Σ.Α.Τ. της 15/10/2015 για την εν λόγω εισηγµένη εταιρία. 
  
Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 20/10/2015. Η 
καταβολή των µετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την Τρίτη 
20/10/2015 και θα πραγµατοποιηθεί µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως 
ακολούθως: 
  
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων µετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα 
είσπραξης.  
 
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασµού τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., εφόσον οι 
µέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριµένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ. 
  
3. Από το ∆ίκτυο των καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στους µετόχους 
που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι µετοχές φυλάσσονται 
στον Ειδικό Λογαριασµό των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων ή για µετοχές που τηρούνται σε 
µερίδες µη εµφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των µετρητών από το ∆ίκτυο 
καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. είναι αναγκαία η προσκόµιση του 
∆ελτίου Αστυνοµικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθµού Κ.Α.Μ.Ε. 
(Κωδ. Αριθµ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωµή σε τρίτο πρόσωπο πραγµατοποιείται 
µόνον µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του 
δικαιούχου µετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούµενου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. & 
Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη Αρχή. 
  



Η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Α.Ε. θα είναι δυνατή µέχρι την 30/11/2015, µετά την οποία η πληρωµή της επιστροφής 
κεφαλαίου στους δικαιούχους θα καταβάλλεται µόνο από τα γραφεία της εταιρίας, οδός Ρ 
Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας τηλ. 210- 308500. 
 
 
Ηράκλειο, 09/10/2015 
 


