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ΚΡΙ - ΚΡΙ Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

3ο ΧΙΛ ΣΕΡΡΩΝ - ∆ΡΑΜΑΣ  621 25 

ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΗΛ: 23210 68300 

FAX: 2321068311   Α.Φ.Μ. 094289571 

 

 

 

KRI - KRI S.A. 

MILK INDUSTRY 3RD Km. SERRES -

DRAMA 

621 25 SERRES - GREECE 

TEL:  0030 - 23210 - 68300 

FAX:  0030 2321068311   VRN: 094289571 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ SPLIT 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 ΜΕ ∆.Τ. «ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ». 
 
Hµεροµηνία: 14- 09-2007 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε ενηµερώνει το 

επενδυτικό κοινό ότι η 21η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, 

που πραγµατοποιήθηκε στις 28/8/2007, αποφάσισε, την  µείωση της ονοµαστικής 

αξίας της µετοχής  από ευρώ ένα (1) σε πενηντα λεπτα του ευρώ (0,5) και 

ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθµού των µετοχών από 8.976.960 σε 

17.953.920 κοινές ονοµαστικές µετοχές ( split). 

Οι ως άνω 8.976.960  νέες µετοχές πρόκειται να διανεµηθούν δωρεάν στους 

µετόχους της εταιρείας σε αναλογία µια ( 1) νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για κάθε 

µία (1) παλιά κοινή ονοµαστική µετοχή. 

Μετά την ως άνω εταιρική µεταβολή, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

παραµένει στο ύψος των 8.976.960 ευρώ, διαιρούµενο σε 17.953.920 µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας της καθεµιάς µετοχής  0,5 ευρώ. 

Την 4-09-2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η µε αριθµ 

πρωτ. K2-13194 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε την οποία εγκρίθηκε η 

σχετική τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας 
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Με απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας, ορίζεται ότι δικαιούχοι των νέων δωρεάν 

µετοχών,  θα είναι οι µέτοχοι – κάτοχοι µετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της 

συνεδρίασης του Χ.Α. της 18 Σεπτεµβρίου 2007. Από την επόµενη εργάσιµη 19 

Σεπτεµβρίου  2007. οι µετοχές της εταιρίας θα διαπραγµατεύονται  στο Χ.Α. µε τη 

νέα ονοµαστική αξία 0,5€ και χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή των νέων 

δωρεάν µετοχών. Επίσης, από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης 

διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

Η έναρξη   διαπραγµάτευσης των 8.976.960 νέων δωρεάν κοινών ονοµαστικών 

µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ορίζεται στις 26 Σεπτεµβρίου 2007. Από 

την ίδια ηµεροµηνία, οι ανωτέρω µετοχές θα είναι πιστωµένες στους λογαριασµούς 

Σ.Α.Τ. των δικαιούχων µετόχων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να ενηµερώνονται από 

το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιµο από 14/9/2007.. σε έγχαρτη µορφή και 

από 14/9/2007. σε ηλεκτρονική µορφή, καθώς επίσης µπορούν να απευθύνονται στο 

Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 23210 68300 κος Μιχ. 

Τσιότσιαλας). 

Σέρρες 14 / 9 /2007 

 

 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 


